
 

 

Blåbjergskolen 
 

Fællesbestyrelsen  

Tirsdag d. 8. november kl. 17.00 – 19.00 

Fællessamling med fremlæggelse af logo og kommunikationsstrategi kl. 16.00 

Vel mødt i personalerummet i OUTRUP 😊 

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, Heidi Danielsen, Gitte 
Sand, Anne Pedersen 9A, Hannah Kaalø Echers 9B, 
Mette Alsaker, Rikke Jæger Winther,  Mette Kristina 
Sørensen, Lone Vendelbo, Lene Korsgaard 
- 

Jette 

Tid Dagsorden Referat 

 Tjek på referat og dagsorden Godkendt 
 
15 
min 

 
Status fra de 3 matrikler 
Status fra elevrådet  
 

Vi arbejder med antimobbestrategi med det 
fællesskabende mobbesyn, hvor vi skal have udviklet en 
systematik i MED og FB. 
Vi skal i gang med meddelelsesbogen som er lovpligtig 
fra 1.august 2022. 
I udskolingen har vi to lærere og i indskolingen en 
skolepædagog som skal på barsel februar 2022. 
Økonomisk har vi omrokeret lærerkræfter imellem 
matriklerne. Husk at blive fotograferet, der er foto i NN 
23. november 22. 
Elevrådet spørger indtil antallet af juletræer med 
belysning i december. Der kommer et juletræ i hver 
afdeling, ikke i hver klasse. 
Stillingsopslag, 2 lærere i NN, 1 skolepædagog i NN og 1 
medhjælper i LK. 
Der har været møde med LIV i Lunde, et godt møde, 
hvor vi drøftede hvordan vi kan brande skolen og holde 
elevtallet i Lunde. 

 
10 
min 

 
Fremvisning af video fra FB 
 

Godkendt. Kan ses på skolens hjemmeside og der laves 
et link fra Facebook. 

 
15 
min 

 
Evaluering fra dialogmødet d. 11.10 

God aften, hvor vi nævnte buskørsel i yderområderne. 
Politikerne var rundt ved alle borde, så det var muligt at 
tale med dem. Nogle af emnerne var fastholdelse af 
medarbejdere og antallet af byggegrunde i områderne. 

 
30 
min 

 
Tilsyn/ digitale strategier 
 (indskoling, mellemtrin og udskoling) 
 

På skolen bruges IT hele tiden, både til læring, 
kommunikation og som hjælpeprogrammer til løsning 
af opgaver og ift. at læse og skrive. 
Vi har mange forskellige programmer 
Computeren anvendes også ift. trivsel og afslapning. 
Eksempelvis vil et program som Mindcraft føles som 
leg, af eleverne, men bruges også i læringsøjemed. 



 

 

Elevernes mobiltelefoner ligger i mobilhotel i skolen og 
tages frem, hvis de skal anvendes i læringsøjemed. I 
udskolingen har eleverne mobiltelefonen i pauserne. 
Når vi ser film i skolen, er det læreren som har vælger 
filmen efter formålet. 
Vi lærer eleverne hvordan de skal agere på de sociale 
medier og generelt på computeren, men vi kan ikke 
styrer det 100%. 
Vi er udfordret af smart ure som eleverne har på armen. 
De digitale tavler i klassen er fantastiske, de fungerer 
som Ipads.  
Eleverne anvender IT mere jo ældre de er.  
Det er et fælles ansvar skole/forældre at lærer børnene 
digital dannelse. Vigtigt at have opmærksomhed på at 
børnene ikke mister relationer, når de arbejder meget 
digitalt. 

20 
min 

 
Udviklingsplan 
 

Vi arbejder med kerneopgaven, skolens værdier, logo 
og branding af skolen.  
Vi ønsker at udvikle på 

• To-voksen ordning 
• Praksisnær undervisning 
• Ordblinde strategi implementeret i alle fag 
• Ønsker at arbejde mere på tværs 
• Kollegavejlere 

Udviklingsplanen sendes til FB, når den er afleveret 
 
10 
min 

Lejrskole 
Orientering fra MED – drøftelse af 
retningslinjen 

Udsættes 

5 
min 

 

Husk indslag til facebook       

- 

 Evt. Drøftelser omkring logo. En rigtig god fortælling og et 
levende logo. 

 
 

 
Punkter til næste møde  

 

-Meddelsesbogen 
-Forældreråd: 
Drøftelse af nye muligheder 
-Tilsyn økonomi 

 
 
 
FORSLAG TIL KOMMENDE TILSYN 

 
- Budget 
- 2-voksenordning 
- Fravær 
- Bevægelse 
- Kreative fag 

 
UDFØRTE TILSYN  
 
2021/22 
 

 
- Inklusion/AKT 
- Budget 



 

 

-  
 
2022/23 

 
- Digitale strategier 
- Budget 
-  

 


