Blåbjergskolen
Fællesbestyrelsen
Mandag d. 25. april kl. 19.00 – ca. 21.00
Der vil være brød til mødet.
Vel mødt i NN i personalerummet😊
Deltagere (udsendt til)

Fraværende:
Mødeleder:
Tid Dagsorden
5
min

Tjek på referat og dagsorden

15
min

Status fra de 3 matrikler
Status fra elevrådet

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, Lone Vendelbo, Lene
Korsgaard
Connie Høj
Hans Martin
Referat
Godkendt
Blåbjergskolen:
Byrådet har i dag været på besøg på Blåbjergskolen.
Connie Høj kommer i praktik på Blåbjergskolen i maj måned.
Der er ansat ny Dagtilbudsleder til Dagtilbuddet på Blåbjerg
Børneunivers.
I Nr. Nebel har vi et stillingsopslag.
Nr. Nebel:
Temauge omkring påsken i uge 14 på mellemtrinnet,
Påskelet.
3.årgang har lavet påsketegninger som hænger i Nr. Nebel
kirke.
SFO har haft påskefrokost og været på cykelture.
Indskoling og mellemtrin har løbet Rynkebyløb 8.april 2022.
Eleverne har været på affaldsindsamling.
Volleydag 1.april 2022 i udskoling.
8.årgang har besøgt erhvervsuddannelser i uge 14.
Valgfaget PAS har været på flere virksomhedsbesøg.
8. og 9.årgang har været i teateret til et meget mærkeligt
stykke om børns tanker om fremtiden.
9.årgang runder pt. fagene af inden prøverne. Eksempelvis
har de prøve-prøve i idræt og geografi.
7.årgang har været til Luthers nøgle.
7.årgang har afholdt en gammeldags skoledag uden
computere.
Outrup:
Eleverne har besøgt haletudserne i anlægget.
6a har været ved Filsø, hvor de har set hugorm.
Vi har afholdt en rigtig fin skolefest med flot teater.

De ukrainske elever er nu klasseplaceret. Vi har pt. 11
ukrainske elever i Outrup. Flere klasser har haft
påskefrokost.
Vi har fået bevilget fliser fra skolen til hallen og lydisoleret
ved gymnastiksalen.

30
min

30
min

Evaluering af temaaften med
elevrødder
Drøftelse af eventuelle tiltag

Tilsyn: AKT
Oplæg ved Heidi Danielsen og Anni
Korsgaard Hansen
Drøftelse

5
min

Status/FB-valg

5
min

Afgangsprøver 2022

15
min
10

Juniorklub, Outrup
5
Næste skoleår

Lunde:
Dagtilbuddet har fået byggetilladelse til nyt barnevognsskur.
Der er bestilt flere barnevogne. Dagtilbuddet har haft besøg
af påskeharen, det går godt med de nye børn og voksne.
SFO’en øver til musikskolekoncert. Der er gang i skolehaven
og haletudser.
Påskefrokost og affaldsindsamling.
Vi får nyt gulv i fællesarealer.
Flere nye ukrainske elever i Lunde.
En god aften, hvor eleverne bød flittigt ind med relevante
emner i forhold til trivsel. Det er vigtigt at vi arbejder videre
med indholdet i dette skoleår. Punktet sættes på
lederteammøde, hvorefter anbefalinger præsenteres for FB i
maj måned.
Temaaften gentages fremadrettet med forskellige temaer,
eksempelvis bevægelse.
AKT (adfærd, kontakt og trivsel)
Vi arbejder forebyggende, hvor vi sammen samarbejder
omkring elever og klasser. Som AKT-vejleder observerer vi i
klassen, hvorefter observationen er udgangspunktet for det
fælles samarbejde. Vi arbejder med forventningsbaseret
klasserumsledelse, NUSSA og andre pædagogiske tiltag.
I Outrup er AKT opgaven fordelt mellem alle skolepædagoger
som er knyttet til bestemte klasser.
AKT-vejlederne deltager i et AKT-netværk på kommunalt
plan.
AKT-vejlederne er med til at udarbejde skolens mobbepolitik.
Flere har været på NUSSA-kursus, et neuro affektivt
udviklingsperspektiv.
Ved NUSSA arbejdes med børnenes følelser, behov og samspil
med andre. Børnene lærer at styre deres eget energiniveau.
NUSSA er et koncept, hvor der arbejdes efter et fastlagt
program med lege og aktiviteter.
Blåbjergskolen har fredsvalg. Sigfred R. Kyhn og Pernille
Jørgensen er nyvalgte.
Kristoffer Vig og Morten Jøker er nyvalgte suppleanter. Flere
medlemmer i nuværende FB er blevet genvalgt.
Vi er klar til afgangsprøver som starter i næste uge. De
afholdes i klasserne, da Aulaen er optaget pga. ombygning.
Juni måned er planlagt alternativt med fagdage, trivselsdage
og prøver.
Åbningstid i Outrup Juniorklub ændres, grundet manglende
normering, fra 4 dage til 3 dage ligesom juniorklubberne i
Lunde og Nr. Nebel.
Udsættes

min
5
min

Evt.

Punkter til næste møde

-

Princip vedr. digitale medier (Status fra arbejdsgruppen)
Skolehjemsamtaler, herunder meddelelsesbogen
Rundvisning

