Blåbjergskolen
Fællesbestyrelsen
Torsdag d. 24. marts kl. 17.00 – ca. 20.00
Vel mødt i NN i personalerummet😊
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
Hans Martin, Janni, Tanja, Louise C., Jens, Maiken.
Jette

Tid

Dagsorden

Referat
Klynge- og elevråd deltog fra Lunde, Outrup og Nr.
Nebel.
Det var en rigtig god oplevelse, hvor det var tydeligt
at eleverne var velforberedte. Eleverne var seriøse,
reflekterede og der kom mange gode forslag. Vi
arbejder videre med de indkomne forslag fra
arbejdsgrupperne.

1 t.
30
min

Temadag/elevrødder

15
min

Fællesspisning/sandwich

-

5
min

Tjek på referat

Godkendt

10
min

Status
Situationen vedr. dagtilbud

Lunde:
I Dagtilbuddet er de gode til at informere om
aktiviteter i hverdagen, det går godt.
Besøg af 2 franske lærerinder i denne uge som
havde interesse i overgangen fra Dagtilbud til skole.
Mellemtrinnet har besøgt Frøstruphave efterskole,
hvilket var en succes.
Outrup:
5.klasse i hallen en hel dag, hvor de kørte
kørestolsræs. En forælder har fortalt om det at
være soldat i krig. Ukrainske børn er startet på
skolen. Lærerstuderende overtager undervisning
en dag i kommende uge.
Nr. Nebel
5.klasse har vundet præmie til naturfagsmaraton, 5.
og 6.klasse har besøg af 2 samfundsfags studerende
fra SDU.
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Evaluering af værdiaften d. 1. marts

5
Rullende FB-valg/opdatering
Frello-billede på Outrup/kort orientering

Tilsyn: ”økonomi”
Evt.

Mediebevågenhed omkring de Ukrainske elever,
hvor DR-nyhederne og Ultra Nyt har været i Nr.
Nebel. Eleverne indskrives på skolerne. Vi oplever
velvilje og taknemmelighed.
Efter påske har vi en fælles Facebookside for hele
Blåbjergskolen, Lunde, Outrup og Nr. Nebel.
Vi har stillingsopslag til leder af Dagtilbuddet.
Byrådet kommer på besøg 25.april 22
En god aften, hvor der blev arbejdet med de 3
værdiord; fællesskab, motivation og udvikling.
Indslagene var meget kreative.
Anders Seneca vil være online på et møde i maj og
det næste fælles arrangement bliver 27.juni 2022.
Fyraftens valgmøde 4.april 2022. En enkelt har
meldt sig som kandidat. Vi mangler fortsat en
repræsentant til Dagtilbuddet.
Vi vil gerne have et andet Frello billede end det
tilbudte, men det kan ikke lade sig gøre på
nuværende tidspunkt, så vi har takket nej til
tilbuddet.
Gennemgang af Blåbjergskolens økonomi ved
overgangen fra 2021 til 2022.
-

Punkter til næste møde

