
Blåbjergskolen 
 

Fællesbestyrelsen / virtuelt møde      
Tirsdag 14. september kl. 19.00 – ca.21.00 

 

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, , Mette Alsaker, Rikke 
Jæger Winther, Pernille Falther Lund,  
Lone Vendelbo, Lene Korsgaard 
Connie Høj 
Pernille 
Jette 

Tid Dagsorden Referat 

 
5  
min. 

 
Godkendelse af dagsorden og ”tjek ”på referat 
 

Godkendt 
Connie Høj er indbudt, men har meldt 
afbud denne gang. 

 
5 
min. 

 
Status corona 

 

I Outrup er elever og voksne tilbage 
efter hjemsendelse pga. Corona. Der 
er Corona-møde i morgen på 
forvaltningsniveau, hvorefter der 
orienteres. 

 
15  
min. 

 
Status fra de 3 matrikler 
 

OU: God stemning på forældremødet i 
denne uge. Nyt skema med kortere 
skoledag fra uge 43. 
LK: Nyansættelser i Dagtilbud, SFO og 
juniorklub. Open by Night var helt 
fantastisk. 54’ern har fået udgivet 
dagbogsnotater i en fælles bog. 
NN: Vellykket tur til Berlin med 
9.årgang, god stemning ved 
forældremøderne, ros til den 
forkortede skoledag, nye bustider og 
ruter fra uge 43, APV forløber fra i 
morgen. Legepatruljekursus og andre 
events i skoledagen. Torsdag er der 
trivselsarrangement for alle 
medarbejdere med oplægsholder 
STORM og fælles spisning. 
Frihedsgrader som vi skal arbejde 
med fremadrettet. 

 
 

 
Nyt fra elevrådet 
(Punktet udgår, da der ikke er oprettet elevråd endnu) 
 

 
- 



 
15 
min 
 

 
Gennemgang/godkendelse af forretningsordenen  
Se bilag 

Hvis man har ændringer, skal man 
skrive til Lene K. i denne uge. 

 
5 
min. 

 
Arrangement for klasseforældreråd 
Kort orientering 
 

5.oktober bliver et fælles 
motiverende oplæg ift. 
forældrerådets arbejde og rolle, hvor 
man som forældreråd får mulighed 
for at arbejde med ideer til klassen. 
Forplejning vil være små ting fra 
boden. Der sendes en invitation til 
klasseforældrene. 
Liste med navne til FB. 

 
15 
min 

 
Temamøde for elevrådsrepræsentanter 
Fastsættelse af dato og oplæg fra arbejdsgruppe 
 

Emne: Handleplan på baggrund af 
den nationale trivselsmåling. 
November mødet, hvor vi starter kl. 
17.00. Fysisk møde. 

 
20 
min 

 
Tilsynsemner/datofastsættelser 
Se bilag 

Elevplaner, fravær, budget, to-voksen 
ordning, sundhed, trivsel,  
Vi skal huske dagtilbuddet, evt. 
sprogvurdering. 

5 
5 
min. 

 
Eventuelt 
 

- 

  
Punkter til næste/kommende møder 

-Hjemmeside 
-Elevplaner 
-Revidering af ”hjemmeaktiviteter” 
-FB deltagelse ved forældremøder 
-Forskudt valg til FB forår 2022 
-Sponsorater på Blåbjergskolen 

 


