Blåbjergskolen
TEMAMØDE /Fællesbestyrelsen (fysisk møde) i Nr. Nebel😊
Ændres til virtuelt møde online
Torsdag d. 25. november kl. 17.00 – ca.19.00
Deltagere (udsendt til)

Fraværende:
Mødeleder:
Tid Dagsorden
Temamøde med
50
elevrødder
min
- Drøftelse af emner
fra trivselsundersøgelse
20
Spisning med
min elevrødderne
Godkendelse af
5
dagsorden og ”tjek ”på
min. referat
10
min

Status

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, Lasse Poulsen,
Mathilde Bork, Mette Alsaker, Rikke Jæger Winther, Pernille Falther
Lund, Lone Vendelbo, Lene Korsgaard
Connie Høj
Louise, Louise, Jette, Tanja, Maiken, Lasse og Mathilde
Hans Martin
Referat
Udsættes

Udsættes
Godkendt
Covid19:
Retningslinjer ift. Covid19, hvor klasserne er opdelt klassevis. Vi
bibeholder vigtige møder. Der er ikke forbud, men vi har valgt at aflyse
Værdiaften og Julefrokost for personalet.
Blåbjergskolen:
Vi er godt i gang med kurser omkring to-voksen ordning og Chips test
bliver nu anvendt på hele skolen. Vi arbejder med APV i alle afdelinger.
APVén er rigtig fin på skolen.
NN: Byggeriet går efter planen, hvor vi forventer at være færdige uge
42 2022. Vi har haft praktikanter på skolen fra Frøstruphave, juleklip
er i morgen 26/11 21 og i næste uge starter julerierne for børn og
voksne.
SFO, børnene laver julehemmeligheder
Juniorklub er et hit, der er ansat en medarbejder mere.
LK: Vi har haft praktikanter fra NN og Frøstruphave. Vi arbejder på at
få flere parkeringspladser tættere på Dagtilbuddet. Juleklippedag i
morgen. Der er kommet nye børn i Dagtilbuddet, vi er blevet færdige
med de pædagogiske lærerplaner, Ny medarbejder. God stemning i SFO
og der er godt gang i Juniorklubben.
OU: Praktikanter, juleklippedag på mandag. SFO er flyttet op på skolen
igen.
Skolehjemsamtaler ud fra vores nye princip, 2021:
Vi har på 8.årgang holdt cafe samtaler som var en succes, hvor 90% af
forældrene efterfølgende har meldt tilbage, at de synes at det var en
god form.

20
min.
10
min.
5
min.

Evaluering af værdiaften
d. 23.11
Kort evaluering af møde
for forældrerødder d.
03.11
Info vedr. fælles
kommunikationsplatfor
m
Punkter til næste
møde/julehygge
(ændret tidsramme)

På mellemtrinnet har det være en succes med den nye form, hvor
eleverne er involveret.
Vi arbejder videre med vores kerneopgave og værdier. Udgangspunkt
for arbejdet er ”SAMMEN FÅR VI SUCCES”
Det var et godt arrangement med god stemning, hvor der blev talt
meget på kryds og tværs. Forældrerådene planlagde fremtidige
arrangementer for klasserne. Det er en god ide at vi sidder årgangsvis.
Proces, hvor vi fra Påske har en fælles Facebook portal med navnet
Blåbjergskolen, og dermed nedlukker Facebook portalen med navnet
Outrup Skole.
Referater fra FB vil fra Påske kunne ses som videoklip på Facebook.
Forældrehenvendelse vedr. Facebook.
Der vil komme besked ud omkring formen for FBmødet i december.

