
 

 

Blåbjergskolen 
 

Fællesbestyrelsen  

Mandag d. 3. oktober kl. 17.00 

Vel mødt i personalerummet i Nr. Nebel! 😊 

Deltagere (udsendt til) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraværende: 

 

Mødeleder: 

 

Hans Martin Stage (formand), 
Jette Nygård (næstformand),  Janni 
Linding Jessen, Tanja Willemoes, 
Andersen , Louise Christensen, 
Rebecca Lyhne Oster, Louise 
Skødeberg Nielsen, Sigfred R. Kyhn, 
Pernille Jørgensen/Anne Mette 
Østergaard (dagtilbuddet),  Jens 
Vognsen, Thomas Sørup Mortensen, 
Heidi Danielsen,  Anne Pedersen 9A, 
Hannah Kaalø Echers 9B, Mette 
Alsaker, Rikke Jæger Winther,  Mette 
Kristina Sørensen, Lone Vendelbo, 
Lene Korsgaard 
Jette, Rikke, Tanja 

Tid Dagsorden Referat 

 
 

 
Tjek på referat og dagsorden 
 

 
Godkendt 

 
5 
min 

 
Velkommen til elevrådet 
Præsentationsrunde 
 

Elevrådet vil i år arbejde med: 
• Bygang i pauserne 
• Color run til motionsdagen 
• Galafest 
• Microovn i udskolingen 

FB vil gerne at elevrådet skriver til 
grundskolernes elevråd (OU, LK og 
NN) at de kan kontakte Jer. Måske 
afholde et digitalt møde. 
FB vil gerne at elevrådet drøfter 
digitalstrategi. 

 
10 
min 

 
Status fra de 3 matrikler 
 

Lene: Gode værdidage med alle 
elever. Indskolingseleverne har været 
i Lunde, mellemtrins elever i Outrup 
og udskolingselever i Nr. Nebel bl.a. 
for at skabe sammenhængskraft. 
De har arbejdet med vores værdier 
fællesskab, motivation og udvikling. 
Fortælling og præsentation af LOGO 
for alle medarbejdere og FB tirsdag 
08.11.22 16.00-17.00 
FB mødet 08.11.22 flyttes fra 19.00 til 
17.00-19.00 
Temperaturen skrues ned til 



 

 

19grader. Alle opfordres til at have 
ekstra beklædning med. En ide med 
mere bevægelse. 
Der er bevilget midler til renovering 
af ydermur i Lunde. 
Der har været tilsyn i Dagtilbuddet i 
Lunde, det var meget positivt. 
Der er etableret en støtteforening i 
Outrup af forældre. 
Lone: Outrup har en meget fin 
trivselsundersøgelse, nr. 1 i Varde 
Kommune, nr. 16 i Danmark. 
Elevrådet fejrer det med 
børnechampagne og kagetapas. 

 
15 
min 

 
Budget  
Tilsyn/økonomi 
 

Der gives midler til specialskolen i 
Varde, øget forældrebetaling i 
Dagtilbuddet, vurdering af hvordan 
BCV skal fornyes. 
Gennemgang af økonomi for 
Blåbjergskolen. 
Gennemgang af Outrup sammen med 
en opdeling af udgifter (driftdele, løn 
mm.) på hele skolen i december 22. 

 
5 
min 

 
Dialogmøde d. 11.10/deltagelse 
 

Lene sender en mail ud omkring 
deltagelse (forældre i FB) 
Emne: transport med bus kan 
forhindre børnene i at være i SFO 
Udkantsproblematik ift. transport 

 
30 
min 

 
Tilsyn/ digitale strategier 
Dagtilbud/SFO 
 

SFO, NN: I vinterperioden en ugentlig 
dag ved computer/ play station, film 
ved månedens fødselsdag og om 
morgenen. Oplever udfordringer ift. 
børnenes Apple ure. 
SFO, LK: Anvender Ipad når det giver 
mening ift aktiviteten. Den sidste time 
dagligt kan man få lov til at sidde med 
Ipad. Arrangerer gamerdage. Der er 
ingen mobiler i SFO-tiden. I ferierne 
bruges det oftere. 
I Dagtilbuddet bruger børnene kun 
Ipad når det giver mening ved 
aktiviteter. 
SFO, OU: Det er ikke legalt at bruge 
mobil, 3.årg. har gamerdag en dag 
ugentligt. 1.klasse har gamerdag hver 
anden uge. 15min ved playstation 
dagligt pr. barn. Ved dårligt vejr kan 
man se en film. 
 
Det er vigtigt at der koordineres så 
børnene ikke ser ”flere” film på en 
dag. 



 

 

Pædagogerne ønsker fælles 
retningslinjer for digitalstrategi i SFO 
og Juniorklub. 

 
10 
min 
 

 
Princip for lokale foreningers adgang til Aula 

Retningslinje drøftet. 
Indskrives i forbindelse med princip 
for skolehjem samarbejde. 

 
 20 
min 

 
Trivslen på 7. årgang 

Orientering og drøftelse. Der afholdes 
fyraftensmøder på 7.årgang 04.10.22. 

 
10 
min 

 
Kommende tilsyn 

- 

 
5 
min 

 

Husk indslag til facebook       
 

Opslag kan ses på Blåbjergskolens 
Facebook. 

 
 

 
Evt. 

- 

 
 

 
Punkter til næste møde  

 

Udviklingsplan 
Tilsyn: digitale strategier/skole 
Forældreråd: 
Drøftelse af nye muligheder 
Lejrskole 
Orientering fra MED – drøftelse af 
retningslinjen 
 

 


