
 

 

Blåbjergskolen 
 

Fællesbestyrelsen  
Onsdag d. 12. januar kl. 19.00 – ca. 21.00 

Vel mødt i det virtuelle rum😊 

 

 

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 
Mette Alsaker, Louise S, Mette S  
 
Hans Martin.  

Tid Dagsorden Referat 

  
Tjek på referat 

Referat ok 

10 
min  

 
Status Covid 
 

Lene orienterer – Nr. Nebel er ramt af  
en del covid tilfælde og det bruges 
der meget tid på dagligt. Særligt 
fravær i udskolingen og 3.klasse.  
Lunde er også ramt med daglige 
smitteudbrud. Hidtil har skolen haft 2 
podedage, der er ændret på test 
strategien fra på mandag og frem til 1 
marts. Fra mandag er det 1 podedag 
på skolen og 1 dag med selvtest 
hjemme og 0. klasse skal deltage, når 
der er indhentet forældretilladelse. 
Skolen giver besked om, hvilken dag 
man skal selvteste hjemme. Man kan 
stadig ikke afholde større 
arrangementer. Lederteamet bruger 
meget tid på covid-relateret opgaver. 
Vi er opmærksomme på fravær i fx 
overbygningen i forbindelse med 
smitte, at det kan være svært at følge 
med i det faglige ved fravær.   

 
15 
min 

 
Status 
 

Lunde skoledelen – corona fylder 
meget. Det er dejligt at have alle 
tilbage på skolen igen, og børn og 
voksne er glade for at være tilbage.  



 

 

Dagtilbuddet: Her fylder corona også 
meget, men personalet tager det fint 
og børnene trives. 
Outrup: Dejligt at være tilbage. Her er 
der ikke så meget smitte blandt 
eleverne, men flere forældre smittet. 
Outrup oplever, at der er flere elever 
fraværende pga. ferie og forældrene 
vil gerne have at de kan holde fri 
inden ferien pga. bekymring for 
smitte.  
Der er fundet en vikar til musik i 
4.klasse frem til sommerferien. 
6.klasse er der ikke fundet en 
musiklærer til endnu.  
Der bliver sat scene op i forhold til 
skolefesten, men alt efter smitte, så 
vurderes der om skolefesten kan 
holdes eller optages. 
Fastelavnsfesten bliver holdt, men 
måske under andre former end man 
plejer.  
Nr. Nebel: Den naturfaglige gang er 
blevet rigtigt fin og fællesbestyrelsen 
får en rundvisning, når det er muligt. 
NN er meget glade for deres nye 
touchskærme.  
9. årgang er i gang med 
projektopgaven.  
7 årgang skal snart have skole/hjem 
samtaler. De hjemsendte elever 
deltager, så vidt muligt over teams.  
 
Den 19/1 får alle afdelinger besøg af 
den nye skolechef som vil rundt og se 
alle matrikler.  

5 
30 
min 
 

 
Kvalitetsrapport /Oplæg og drøftelse mhp. 
kommentarer til rapporten. (Kvalitetsrapporten er 
tidligere udsendt) 
 

Lene: Kvalitetsrapporten er den 
sidste rapport, da den udgår. Men der 
vil komme noget andet i stedet for. 
Overordnet set i Varde kommune er 
man er god til at klare sig godt i 
indskolingen, hvorimod der på 
mellemtrinnet er et udviklings 
potentiale. Vi ligger lidt over 
landsgennemsnittet i forhold til 
trivsel 0-3 klasse, der kan arbejdes 
med medbestemmelse.  
4-9 ligger vi på linje med 
landsgennemsnittet eller over. 
Elevfravær - Varde kommune ligger 
på 4.1 og landsgennemsnit 5,1 og på 
Blåbjergskolen ligger vi under. I 



 

 

forhold til medarbejderfravær ligger 
vi pænt under 
kommunegennemsnittet.  
Nationale test: Outrup ligger rigtigt 
flot i forhold de nationale test. En af 
årsagerne kan være deres brug af 
Chipstesten som pædagogisk redskab. 
Mellemtrinnet er udfordret i forhold 
til læsning – her er udviklings 
potentiale både i forhold til 
cafesamtaler, book talks, forældre 
inddragelse og læsebånd i perioder.  
Matematik her ligger resultaterne 
også spredt og det kan skyldes, at der 
testes i områder som endnu ikke er 
gennemgået i bogsystemerne.  
Blåbjergskolens karakterer 
gennemsnit er steget for 9.klasserne.  
Vi ligger højt i antallet af elever som 
går til afgangsprøver. Samlet set er 
det en kvalitetsrapport med mange 
lyse sider og der punkter, hvor vi kan 
blive bedre fx arbejdet med læsning 
på mellemtrinnet.  
Lene laver første udkast til et svar på 
kvalitetsrapporten.  

 
20 
min 

 
Rullende FB-valg/opdatering 
 

Vi håber, at mange ønsker genvalg. 
2020 Tanja og Louise nyvalgte. 
Louise S og Rebecca genvalgt  
Louise S kan ikke genvælges fra 
dagtilbuddet. 
Hans Martin, Louise C , Dorthe, Mette 
S, Jette skal på valg, samt Louise S fra 
dagtilbuddet og hun kan ikke 
genvælges. 
Dorthe og Mette S modtager ikke 
genvalg.  
Hans Martin modtager genvalg. 
Louise C modtager genvalg.  
Jette modtager genvalg.  
Louise S kan opstille til valg for 
skoledelen, hvis hun ønsker det. 
Tidsplan senest den 9. feb. skal 
hjemmene orienteres omkring valget. 
Sidst i marts orientering omkring 
valgmøder.  

 
15 
min 

 
Fælles platform for de 3 matrikler/oplæg LK 

Lene gennemgår forslag til princip for 
lokale foreningers adgang til Aula.  
Lokalsamfund og skole der skal være 
sammenhæng og derved giver det 
mening i forhold til åben skole.  
Forslag, at man bruger facebook til de 



 

 

opslag. 
Forslag, at det kan komme ind under 
princip for skole/hjem samarbejdet. 
Lene tilrettet princippet og det 
kommer med på næste møde til 
godkendelse.  

 
5 
min. 

 
FB-deltagelse ved ansættelsessamtale i NN i uge 4 
 

Tanja vil gerne deltage i 
ansættelsessamtalen NN. 
Der er også ansættelser til 
dagtilbuddet den 27/1 her deltager 
Rebecca. 

 
 

EVT.  Sogneforeningen i Outrup har 
kontaktet Jannie, da de godt vil have 
et møde med alle foreninger i byen. 
Jannie vil gerne deltage.  
I forhold til virtuelle fællesbestyrelses 
møder, så fungerer det, men det er 
bedre at mødes særlige, når der er 
noget som skal drøftes og tages 
beslutning om.   

  
Punkter til næste møde 

Hvordan gør vi det mere attraktivt at 
være en del af fællesbestyrelsen? 

 


