
 

 

Blåbjergskolen 
 

Fællesbestyrelsen  

Onsdag d. 8. juni kl. 17.30 – ca. 20.00 

Vel mødt i personalerummet i Nr. Nebel! 😊 

Deltagere (udsendt til) 

 

 

 

 

 

 

NB! Husk at tilmelde til spisning; Inger Berg/inbj@varde.dk 

 

 

 

 

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,  Mette Alsaker, Rikke 
Jæger Winther,  Mette Kristina 
Sørensen, Lone Vendelbo, Lene 
Korsgaard 
Elevrådet, Louise og Louise 

 

Jette 

Tid Dagsorden Referat 

 
5 
min 

 
Tjek på referat og dagsorden 
 

Godkendt 

 
15 
min 

 
Status fra de 3 matrikler 
Velkommen til Mette Kristina (daglige leder af 
dagtilbuddet) 
 

Præsentation af alle, herunder Mette 
Kristina 
Outrup: Fælles børnemusikfestival i 
fredag som var meget vellykket, 
fyraftensmøde med de nye elever i 
børnehaveklasse, vi er nu 26,3% 
tosprogede elever. 
Lunde: Vi har købt vogne til ”ud af 
huset” aktiviteter, ”take away 
classroom”. Det bliver hermed 
nemmere at få redskaber med ud i 
naturen. 
Nr. Nebel: Vi samarbejder med 
foreninger, børnehaven og DGI 
omkring begrebet frivillighed, hvor vi 
starter 4 initiativer op pr. 1.august 
2022. 

• Elever i 4.klasse frivillig i 
børnehaven 

• Emnedage omkring 
frivillighed i 4. og 5.klasse 

• Foreningerne besøger 
idrætstimer i skolen 

• 7. og 8.klasses elever kan få 
lederbevis i ungdomsskolen. 
 



 

 

Blåbjergskolen: 
• Ombygning i NN er godt på vej. 
• Prøverne afvikles i øjeblikket 
• Kvalitetsrapport udskiftes 

med en udviklingsplan 
• Fagfordeling er på plads. 

 
30 
min 

 
FB -”deltagelse/synlighed. Skole/hjem-samarbejdet 
Drøftelse af muligheder og plan for 22/23 
 

Vigtigt med billeder af FB i Lunde, Nr. 
Nebel og Outrup. Meget vigtigt med 
opdatering af billeder. 
Dagtilbuddet skal også vide, hvad 
fællesbestyrelsen er og hvem der er 
med. 
Facebook er en god kanal, hvor man 
kan høre noget jævnligt fra FB 
Ide: Videohilsen fra Facebook til 
forældremøder.  
Aula er også en vigtig platform – kan 
man lægge videoer op? Evt. link – 
kunne også være på hjemmesiden 
På Aula kunne man lægge et link til 
hjemmesiden. 
Var det en ide med en, der var 
ansvarlig for at lægge noget op på FB 
efter hvert møde? Evt. sidst på hvert 
møde kunne man lige gennemgå de 
punkter, der skulle med 
Beslutning: 

- Videohilsen fra FB til 
forældremøderne (laves den 
første gang efter ferien) 

- Facebook lægges der noget op 
efter hvert møde (der findes 
en ansvarlig i bestyrelsen) 

- Fysiske billeder opdateres på 
hver matrikel (skolefoto efter 
ferien) Ansvar ligger hos 
ledelsen. Dato for skolefoto 
sendes til FB 

 
10 
min 

Møderække for de første FB-møder: 
 
Onsdag d. 24.8 (afgivelse af høringssvar fra d. 18.8 – d. 1.9) 
Forslag: evt. et længere møde (17.00 – 20.00)? 
 
Forslag: tirsdag d. 20. september/temaaften for FB erstatter 
FB møde i september? 

Godkendt 

 Andet Vi får lavet et nyt logo 
Værdi aften 27.06.22 

  
18.30 – ca. 19.00 /Konstituering 

Hans Martin som formand for FB, 
Jette som næst formand. 

 
 

 
19.00 / Spisning og hyggeligt samvær med afgående og 
nytilkomne FB-medlemmer 

 
- 



 

 

 
 
 

 
Punkter til næste møde  

- Møderække for det resterende skoleår. 
- Struktur for FB-møder 
- Høringssvar budget 
- Godkendelse af forretningsorden 
- Årshjul/tilsyn vedr. digitaliseringsstrategi 

 

 

 


