
 

 

Blåbjergskolen 
 

Fællesbestyrelsen  
Onsdag d. 23. februar kl. 19.00 – ca. 21.00 

Vel mødt i NN i personalerummet😊 

Opfordring til kviktestning eller selvtestning…. 

 

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 
Pernille, Connie 
Jette 

Tid Dagsorden Referat 

 Tjek på referat Godkendt 
10 
min  

Status Covid 
 

Vi skal ikke teste mere, så der 
udleveres ikke testkits. Vi er tilbage 
ved ”næsten” normal skoledag. 

15 
min 

Status 
 

NN: Arbejdstid på skolen for 
personalet er nu normal som før 
Corona og prøverne afholdes normalt. 
Normaliseringen kræver omstilling 
for alle. 
Besøg af elever fra RKSK for at bese 
skolen. 
Temadage i udskolingen, hvor 
eleverne arbejdede med udvikling af 
lokalområdet. Flere filmklip kan ses 
på Facebook. Ved fremvisningen 
havde eleverne besøg af Connie Høj 
og Birger Filskov som roste deres fine 
ideer. 
9.årgang har haft projekt-
fremlæggelse. Indskolingen 
planlægger Fastelavn. 
LK: Der er nyansættelser i 
Dagtilbuddet, hvor de planlægger og 
afholder Fastelavn i denne uge. Der er 
bestilt optegning og opmåling af ny 
parkeringsplads. 
Jens Andersen (Chipstest) har 



 

 

observeret og givet sparring til 
klasseteamene. Skoletanterne er 
tilbage. I marts kommer der besøg fra 
Frankrig. Vi har igen morgensang. 
OU: Skoletanterne er tilbage. 
Fastelavn i hallen på mandag. Vi har 
haft fællessamling. Alle synes det er 
rart at være sammen igen.  

5 
30 
min 
 

Rullende FB-valg/opdatering 
Bilag følger 
 
 

Valgbestyrelse: Hans Martin, Lene K, 
Louise og Rebecca. Der indkaldes til 
et virtuelt møde en mandag eller 
tirsdag. Opstillingsperiode 28.02-
21.04.22. Forældrene får besked i 
denne uge. 

 
30 
min 
 

Hvordan gør vi fællesbestyrelsesarbejdet attraktivt Vi kan lave en reklamevideo for at 
synliggøre skolebestyrelsens rolle. 
FB kan møde op ved forældremøder 
eller servere ved skolens 
arrangementer. 
Informere om at det er spændende at 
være med i FB, når vi har drøftelser 
og mulighed for indflydelse. Engagere 
forældrene ved at spørge bredt ud 
omkring hvad der kan arbejdes med i 
FB. 
Video af FB´s arbejde, fra møder mm. 
Referere fra møderne via videoklip på 
Facebook eller udsende referatet via 
Aula sammen med dato for det 
kommende møde. 

 
15 
min. 

Tilsyn: ”økonomi” 
 

Udsættes 

 Evt. 
 

Drøftelse af henvendelse ift. 
Dagtilbud omkring tabulex/aula 
LV fortalte om eventuel opsætning af 
Frello maleri på skolen. Det sættes på 
som punkt på næste møde. 

  
Punkter til næste møde 
 

Tilsyn 
Temamøde med elevrødder 
 

 
 
30 
min. 

Fremvisning af udskolingen (det naturvidenskabelige 
område) og skærme 
 
Jens Thorup giver rundvisning i byggeriet vedr. kombi-
biblioteket 
 

Fin rundvisning, hvor det var 
interessant at se hvordan rummene 
tager form. 

 


