Blåbjergskolen
Fællesbestyrelsen
Onsdag d. 24. august kl. 19.00 – 21.00
Vel mødt i personalerummet i Nr. Nebel! 😊
Deltagere (udsendt til)
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, Maiken Hansen Haar,
Heidi Danielsen, Mette Alsaker, Rikke Jæger Winther,
Mette Kristina Sørensen, Lone Vendelbo, Lene Korsgaard
Fraværende: Sigfred, Elevrådet
Mødeleder:
Jette
Tid Dagsorden
Referat
Godkendt
5
Tjek på referat og dagsorden/
min Ajourføring af adresseliste
Skolestarten har været god på hele skolen. Ombygningen
15
Status fra de 3 matrikler
i NN tager form, der er åbning af det nye Kombibibliotek
min
10.11.22. Kombiblioteket er for os alle og vi håber at
mange vil få glæde af at bruge det.
Skolechefen kommer på besøg på mandag 29.08.22, hvor
han skal høre om Blåbjergskolens udviklingsplan.
13.12.22, 17.30-20.00 får vi besøg af det politiske udvalg
i Lunde og Outrup.
Vi har stillingsopslag i Dagtilbuddet, SFO (NN) og
indskolingen.
2a i Nr. Nebel er blevet 29elever og vi overvejer at dele
klassen i 2a og 2b.
I Lunde er der lavet haj-tænker på vejen for at trafiksikre.
Murværket er blevet vurderet, det ser ikke godt ud.
I Dagtilbuddet er Mette faldet godt til, de arbejder med
de styrkede lærerplaner og der er lavet nyt
barnevognsskur.
Lærerne har været på ”hands on” kursus på Nymindegab
Museum, pædagogerne skal på det samme kursus i
september.
Ved stillingsopslag pt har vi rullende ansættelser. Vi
10
Status vedr. ansættelsessamtaler
ringer til FB medlemmer for at høre om en kan deltage.
min.
Hvis der ikke er nogen fra FB som kan deltage er der
tillid til at vi ansætter bedst mulige ansøger.
Alle møder afholdes hver anden gang henholdsvis17.0015
Møderække og struktur for årets FB- 19.00 og 19.00-21.00 på rullende hverdage. En aften i
min. møder
henholdsvis Lunde og Outrup, de øvrige aftener i Nr.
Nebel. MA laver et bud på datoer.
Alle møder er fysiske, men det er muligt at tilgå mødet
online, hvis det ikke er muligt at møde op.
Tilmelding til fællesmødet d. 20.9
Anne Mette, Hans Martin og Jannie deltager. Øvrige
10
Valg af workshops – Se bilag
forældre giver besked senest tirsdag 30.08.22. Lene skal

Min.
40
min

Høringssvar /budget
Deadline d. 1. september
Bilag tilsendes

10
min

Årshjul
1. drøftelse af emner – Se bilag

10
min.

Godkendelse af ”Forretningsordenen”

5
min

vide hvilke workshop man ønsker at deltage i.
Kommentarer:
SFO: Minimumsnormering og forældrebetaling. Det har
betydning for indmeldelse i SFO hvorvidt børnene kan
blive kørt med offentlig transport hjem efter SFO. Det
kan give en social slagside hvis forældrebetalingen
sættes op. Det er vigtigt med fagfagligt personale.
Dagtilbud: afskaffelse af midler ved sprogstimulering.
Afskaffelse af dagtilbudspuljen. Forslag om midler til
uddannelse af eget personale til opgaven.
Madordning i vuggestuen.
Drøftelse
• Tilsynspunkter:
Brugen af de digitale medier i skole og SFO
To-voksenordning
De styrkede lærerplaner Dagtilbud
Dysleksi venlig skole (læsevejledning)
• Planlægning af møde for kontaktforældre (ikke i
dette skoleår)
Godkendt

– Se bilag
Husk indslag til facebook
Evt.
Punkter til næste møde

Nyt punkt fremadrettet:
Potentielle tilsyn
•
•

Udviklingsplan for Blåbjergskolen.
Princip for lokale foreningers opslag på
Aula/Facebook.

