Blåbjergskolen
Fællesbestyrelsen / fysisk møde i Nr. Nebel
Mandag d. 16. august kl. 19.00 – ca.21.00
Deltagere (udsendt til)

Fraværende:
Mødeleder:
Tid

Dagsorden

5
min.

Godkendelse af dagsorden og ”tjek ”på referat

5
min.

Status corona

15
min.

Status fra de 3 matrikler

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,
Maiken Hansen Haar, Heidi
Danielsen, Gitte Sand Forum , Mette
Alsaker, Rikke Jæger Winther,
Pernille Falther Lund, Lone
Vendelbo, Lene Korsgaard
Pernille, Tanja
Hans Martin
Referat
Referat godkendt. Hans Martin
kontakter Connie Høj om, hvorvidt
hun har mulighed for at deltage ved
FB møderne.
I OU har man endnu ikke valgt en
medarbejderrepræsentant til FB, så
medarbejderne vil i en periode
deltage på skift.
Der er lempelser ift. Corona, der er
fortsat retningslinjer ift. hygiejne,
testning og symptomer.
NN: God skolestart på alle årgange,
dejligt at eleverne må være sammen
på tværs. Skoletanterne starter op i
næste uge. Ombygning – Kombibibliotek er nu i gang. Nyt
biologilokale er snart færdigt,
naturfagslokalerne er nu samlet.
LK: God skolestart, dejligt at se elever
og voksne. I indskolingen arbejdes
med forventnings baseret
klasserumsledelse. Flere børn end
forventet i Dagtilbud. Nyt gulv i
gymnastiksalen. Åben by Night kan
igen afholdes.
OU: Oplever elevtilgang.
Skoletanterne er i gang på skolen og
vi har igen fællessamling.
I Lunde og Nr. Nebel har vi forkortet
skoledagen, så den understøttende
undervisning er konverteret til to-

voksen ordning. To-voksen ordning
er pædagogisk indsats på hele
Blåbjergskolen i dette skoleår, hvor
der er kursus for pædagoger og
lærere.
Forkortet skoledag har givet
udfordringer med transport til og fra
skole. I indskoling og mellemtrin
løser vi det med SFO og
Juniorklubben. I udskolingen kan
eleverne vente på skolen.
Forkortet skoledag giver anledning til
at vi revurderer princip for
hjemmeaktivitet.
Der er stillingsopslag i Lunde til SFO
og Dagtilbud.
Forældremøde 09.09.21 i OU for alle
elever.

Nyt fra elevrådet
(Punktet udgår, da der ikke er oprettet elevråd endnu)
60
min.

30
min.

Arrangement med Anders Seneca d. 9. august
- LK oplæg/drøftelse af udkast til kerneopgave

Arrangement for klasseforældreråd, 5.oktober 2021

Drøftelse af deltagelse af FBmedlemmer ved forældremøder i
2022.
-

Ros til spændende aften med stort
engagement. Hvis vi sammenholder
de indsamlede sætninger, omhandler
de:
”sammen” (fællesskab) – god i flere
henseender, FB og i hverdagen.
”succes” – Flersidet betydning, at
have succes/ikke succes. Noget man
opnår.
”engagement – respekt – empati nysgerrighed”.
Kalenderinvitationer til FB.
Mulige temaer:
• Værdiprocessen
• Rollen som
forældrerådsrepræsentant
• Sundhed – søvn
• Net etik/ sociale medier
• Forældrerolle ift. egne børns
skolegang. Den usynlige
klassekammerat. Socialt
engagement (VI).
• Oplæg ved ekstern, eks.
Rasmus Alenkær eller Anders

5
min.

5
Eventuelt
Punkter til næste/kommende møder

Seneca.
• Hands on planlægning i
klasseforældrerådet, gerne
med elevrådsinvolvering.
Arbejdsgruppe:
Jette, Lene og Mette
Det vigtigste er, at temaet er relevant,
at der er mulighed for tid for
planlægning og forplejning.
- Gennemgang af forretningsorden
-Fastsættelse af ”tilsyn”(emner)
- Temamøde for elevrådsrep.
- Fastsættelse af dato
- Oplæg fra arbejdsgruppe
-Hjemmeside
- Elevplaner, nationale test mm.
-Revurdere princip omkring
hjemmeaktiviteter.
-FBmedlemmers deltagelse på
forældremøder.

