
Blåbjergskolen 
 

Fællesbestyrelsen / fysisk møde i LUNDE      
Onsdag d. 27. oktober kl. 19.00 – ca.21.00 

 

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, Maiken Hansen Haar, 
Heidi Danielsen, Lasse Poulsen, Mathilde Bork,  
Mette Alsaker, Rikke Jæger Winther, Pernille 
Falther Lund,  Lone Vendelbo, Lene Korsgaard 
Connie Høj 
Connie, Louise og elevråds rep. 
Jette 

Tid Dagsorden Referat 

 
5  
min. 

 
Godkendelse af dagsorden og ”tjek ”på 
referat 
 

 
Godkendt 

 
5 
min 

 
Velkommen til elevrådet 
(Lasse Poulsen og Mathilde Bork) 
 

 
- 

 
10 
min. 

 
Status corona 

 

I Outrup har der været 11 elever med en positiv 
Corona test. En periode med meget 
kommunikation og testning. Der var god 
opbakning fra forældrene. 

 
15  
min. 

 
Status fra de 3 matrikler 
 

Ny dato for møde med forældrerådene er 3/11 
21.  
OU: Har forkortet skoledagen fra uge 43, hvor 
alle klasser har fået nyt skema. 
LK: 2 nye personaler i Dagtilbud, tur til Bork 
Legeland i morgen. Der har været tilsyn, positiv 
tilbagemelding. 
Ny medarbejder i SFO. Starter med svømning i 
denne uge. Vellykket pasning i efterårsferien 
som har været fælles for Blåbjergskolen. 
Vi er startet op med affaldssortering, alle klasser 
er blevet undervist i det. 
Optælling i Juniorklubben var den uge hvor 6a 
var på lejrskole, der kommer en ny optælling i 
foråret. 
I skolen arbejder vi med to-voksen ordning, vi 
oplever trivsel i hverdagen. I dag har vi haft 
besøgs eftermiddag for kommende skolebørn. 
Renovering af skolen er udsat. 
NN: Indskolingen har med stor succes været med 
til Naturvidenskabsfestival i en uge. Syv klasser 
har fået nye Clever touch skærme i klassen. 



Motionsdagen var en succes, hvor små og store 
løb sammen. Der afholdes Cafe-samtaler på 
8.årgang i november.   
Generelt: Trivsel er i fokus, hvor der er struktur, 
genkendelighed og traditioner. Flere kurser for 
lærere er sat på pause. Pædagogisk arbejder vi 
alle på Blåbjergskolen med to-voksen ordning, 
hvor der er i iværksat kollegavejledning. 
Der er lavet APV i september.  Der er ansat ny 
skolechef.  

5 
min 

Nyt fra elevrådet 
 

- 

 
15 
min 

 
Evaluering af værdiaften d. 26.10 
 

En god aften med engagement og god stemning. 
Værdierne er indsamlet, vi skal alle arbejde 
videre med dem i november. Det bliver 
spændende, når eleverne inddrages, så vi får 
deres ord og forståelse inddraget. 

5 
min 

Temamøde for elevrådsrepræsentanter 
Orientering/MA og RW 

Rikke og Mette har planlagt aftenen med 
eleverne. 

  
Tilsyn  
Oplæg ved de fysiske møder 
 
 
 

Lederteamets forslag: 
1. Inklusion og AKT  

2. Budget 

3. To-voksen 

4. Fravær  

5. Bevægelse  

6. Kreative fag 
20 
min 

Digitalisering  
Forældrehenvendelse og drøftelse af 
skærmtid/herunder også mobiltid 

Forældrehenvendelse omkring elevernes 
samlede skærmtid i skoledagen. 
Der er i FB motivation for at vi arbejder videre 
med henblik på at lave et princip omkring det. 
Arbejdsgruppe: Tanja, Hans Martin og en 
ledelsesrepræsentant. 

15 
min 

Kommunikationsstrategi/evt. fælles 
kommunikationsplatform 

Drøftelse af mulighed for en fælles Facebook side 
for Blåbjergskolen og 
kommunikation mellem forældre online. 
Sættes på som punkt på kommende møde 

5 
5 
min. 

Eventuelt  
 

  
Punkter til næste/kommende møder 

- Rullende FB-valg 
- Elevplaner 
- Revidering af ”hjemmeaktiviteter” 
- FB deltagelse ved forældremøder 
- Reklamer på Aula 

 


