
Blåbjergskolen 
 
Fællesbestyrelsen / virtuelt møde 
Onsdag d. 14. april kl. 17.00 – ca.19.00 
 
Deltagere (udsendt til) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraværende:  
Mødeleder: 

Hans Martin Stage (formand), 
Jette Nygård (næstformand), Dorthe 
Malling Poulsen, Janni Linding Jessen, 
Tanja Willemoes, Andersen , Louise 
Christensen, Mette S. Zwinge, Rebecca 
Lyhne Oster, Louise Skødeberg 
Nielsen (dagtilbud), Jens Vognsen, 
Anna Grethe Fink, Heidi Danielsen, 
Henriette Bjerre Bengtsen,  Frederik 
B. Jensen, Jesper R. Lauridsen Mette 
Alsaker, Rikke Jæger Winther, 
Pernille Falther Lund,  Lone 
Vendelbo, Lene Korsgaard 
 
Pernille og Mette Z. 
Hans Martin 

Tid Dagsorden Referat 
5  
min. 

Godkendelse af dagsorden og ”tjek ”på referat 
 

Godkendt 

10 
min. 

Status  
- Genåbning 

Elever og personale er glade for at 
være delvis tilbage i skolen. Der er 
god forståelse af, at man skal blive i 
egen boble i skolens hverdag.  

15  
min. 

Status fra de 3 matrikler 
 

LK: 
Vi oplever en god hverdag nu hvor 
alle elever er delvis i skolen. 
Har haft besøg af en arkitekt ift. 
renovering af skolen. I Dagtilbuddet 
har de i denne uge udeaktiviteter, i 
morgen får vi besøg af 2 alpakaer. 
Lærere og elever er på kursus i de 
nye ”Take away udekasser” udviklet 
af Birgitte Palmelund. 
NN: 
Kombi biblioteket er nu i licitation, 
byggeriet bliver dyrere end først 
ventet. Vi håber på byggestart i 
sommeren 2021. 
Stille og vel afbalanceret hverdag. 
OU: 
Vi har fået midler til alle de 
byggeprojekter vi har søgt til. Der er 
god stemning på skolen. 

30 
min. 

Blåbjergskolens håndtering vedr. kviktestning 
- Drøftelse  

Det er muligt at blive kviktestet to 
gange ugentligt. 
Corona håndtering er på som fast 
punkt på alle MED, AMR og TRIO 
møder. 
FB blev orienteret om, at der på 



mødet kunne deles synspunkter 
omkring kviktest, men at FB ikke har 
nogen indflydelse på indførelsen og 
håndtering af kviktest på skolen” 
” Der blev spurgt ind til 
nødvendigheden af tilstedeværelse af 
kviktest-kapacitet på skolen, som en 
del af børnenes hverdag, når test i 
folkeskolen er frivillig og ikke et krav. 
Skolen meddeler at det skal ses som 
et tilbud. 
Der ligger dog fra Kommunens side 
en kraftig opfordring til at forældrene 
lader eleverne kvikteste. 

5 
min 

Nyt fra elevrådet - 

20 
min.  

Principper for skolehjem-samarbejdet Princip gennemgået, drøftet og 
godkendt.  

1 
10 
min 

Lejrskole/ orientering Lejrskolen på 6.årgang skal være en 
fælles tur for 6.klasserne på 
Blåbjergskolen, i henholdsvis LK, OU 
og NN, så de er afsted den samme uge 
og bor det samme sted på Bornholm. 
Klasseteamene skal sammen 
tilrettelægge fælles læring og fælles 
aktiviteter for alle elever på turen, så 
eleverne har oplevelser sammen med 
egen klasse og sammen med elever 
fra de andre matrikler.  

3 
5 
min  

 
Årshjul /godkendelse 

Bindeled mellem klasseforældreråd 
og FB tilføjes på årshjulet. Årshjul 
godkendes. 
Forslag til punkter til tilsyn: 

• Læsevejledning 
• Elevråd 
• Vikardækning 

Det er vigtigt at vi jævnligt forholder 
sig til årshjulet. 

15 
min. 

Temamøde for alle elevrådsrepræsentanter 
- Fastsættelse af dato 
- Drøftelse af emne 

Planlægger et møde i efteråret 2021. 
Emner kunne være: 

• Fælles værdiarbejder for 
Blåbjergskolen 

• Trivsel på Blåbjergskolen 
Arbejdsgruppe: Heidi, Henriette, 
Rikke og Mette A. 

1.  
5 
min. 

 
Eventuelt 

Arrangement omkring værdiarbejde 
17.00-20.00 4.maj 2021 for FB og alle 
medarbejdere. 

  
Punkter til næste/ kommende møder 
 

- 

 


