Blåbjergskolen
Fællesbestyrelsen
VIRTUELT/Tirsdag d. 17. maj kl. 19.00 – ca. 21.00
Vel mødt i det virtuelle rum! 😊
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, Lone Vendelbo, Lene
Korsgaard
Louise S. og Louise C.
Hans Martin

Tid

Dagsorden

Referat

5
min

Tjek på referat og dagsorden

Godkendt

30
min

Status fra de 3 matrikler
Status fra elevrådet
Drøftelse af punktet

Blåbjergskolen:
Forårsfest for alle medarbejder med
burgere og musik. En god aften.
Politiker, Connie Høj, har været i
praktik på alle matrikler.
Vi arbejder fortsat med vores
værdier; fællesskab, motivation og
udvikling.
Vi entrerer med et firma som vil
hjælpe os med et fælles nyt logo.
I Nr. Nebel har vi ansat ny lærer.
Byggeriet i Nr. Nebel forsinkes, vi
håber på færdiggørelse omkring
1.december 2022.
Nr. Nebel:
6.årgang har besøgt Kasernen og de
er i gang med at skrive til ”En hilsen
hjemmefra”
6.klasserne har været til hockey i OU
5a, vores orkesterklasse, har været til
orkesterdag i Varde.
Vi har afholdt skolernes sangdag.
Eleverne i NN har nu alle lånerkort til
det kommunale bibliotek, så de igen
kan låne bøger i skoletiden.
Outrup:
Skolens kor med til orkesterdag i
Varde. Forårskoncert i aulaen.

Fælles fagdag, hvor vi har en robåd i
aulaen.
Lego – lege kursus for personale.
Børneuniverset:
Vi planlægger pt. emneuge omkring
verdensmålene, vi samler
genbrugsmaterialer til ugen.
I weekenden har der været hærværk.
Vi venter på afgørelse ift.
parkeringsplads.
I Dagtilbud har de sået og plantet.

15
min

Princip for digitaliseringsstrategien
Drøftelse af formålet med arbejdet samt evt. tilsyn

15
min

Næste skoleår
- Skole/hjem-samarbejde
- Pædagogiske tiltag
- Værdidage

15
min

Konstituering/sommerafslutning for FB
LK- forslag til dagsorden (se bilag)

10
min

Input til årsberetning

Fremadrettet vil vi fortsætte med
punktet, men blive skarpere på
indholdets relevans.
Drøftelse af princip, samt
drøftelse af hvordan der kan føres
tilsyn med strategien. Det kan være
ved deltagelse af lærere/pædagoger
fra forskellige matrikler og årgange,
evt. interview af elever, så deres
perspektiv inddrages.
Pædagogiske tiltag 2022/2023:
• ”Hands on” i undervisningen
(motiverende), pædagogisk
dag på Nymindegab Museum.
• To-voksen ordning
(systematik, professionalisme
og struktur).
• Chips test på hele
Blåbjergskolen (bl.a. som
fokuspunkt ift. overgang fra 6.
til 7.årgang)
Værdidage:
Alle elever skal arbejde med
værdierne 20., 21. og 22.september
2022, hvor alle elever på årgangen
samles på samme matrikel.
Skolehjemsamarbejde:
Vi venter på at UVM kommer med
udmelding omkring den udvidede
meddelelsesbog. Vi fortsætter derfor
efter gældende princip for
skolehjemsamarbejde.
Fælles bestyrelsesmøde
Konstituering
Fælles spisning
Værdiarbejde:
• Sammen får vi succes
• Fællesskab-motivationudvikling

Skolehjemsamarbejde med større
involvering og cafe samtaler.
Tilsynsopgaver
Forældrehenvendelser
Fælles Facebookside
Elevrådets deltagelse på FBmøde
Corona
Ukrainske elever
Blåbjergskolen som helhed med et
fælles sprog og fodslag.
Husk Dagtilbuddet.
5
min

Evt.

Punkter til næste møde (sommerafslutning)
-

FB/kommunikation til forældre
Mødekalender (husk kalender)
Dimission

Punkt omkring kommunikation ift.
forældremøderne prioriteres i juni.

