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Møde i fællesbestyrelsen for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Onsdag den 24. oktober 2018  
Tidspunkt:  19.00-21.00 
Mødested:  Lærerværelset, Janderup Skole 
 
Deltagere: 
Johannes Rasmussen, formand (JR)  
Rikke Elbæk, næstformand (RE) 
Pia Goul (PG) 
Kim Aasted Madsen (KM) 
Torben Lundorff (TL) 
Tina Bentsen (TB) 
Bo Marcher (BM) 
Joshua Thede-Keats (JT) 
 

 
Linn Uldal (LC) 
Jannie Gammelgaard (JG) 
Trine Søgaard Strandby (TS) 
 
 
Finn Jensen (FJ)  
Svend Faurholt (SF) 
Morten Bech Sørensen (MS)

 

Dagsorden 
2. Velkomst     

1. 
 
 
 
 

10 minutter 

Efterretninger 
1. Formand  
2. Skoleledelsen 
3. MED-udvalget 
4. Elevråd 
5. Andre 

(bilag) 

 
Formand: Intet. 
Skoleledelsen: Det samlede sygefravær 
for det seneste er 5,2 % for det seneste år. 
Der er opslået en pædagogstilling.  
I Oksbøl bøvler vi med, at der pilles ved 
hjulmøtrikker på cykler. 
Der er ansat en lærer i udskolingen med 
start pr. 1/11. 
MED: Der er gennemført en APV, og der 
skal nu arbejdes med at lave en handle-
plan. 
Skolechefen og børn/unge direktøren 
kommer på besøg i MED-udvalget. 
Elevråd: Intet. 
  

2. 
 

10 minutter 

 

Redegørelse for opnåede faglige resultater på 
skolerne (bilag udleveres ved mødet). 
Punktet er til orientering med mulighed for at stille op-
klarende spørgsmål. 

 
SF gennemgik resultater for de seneste år. 
Debat om resultater mm. 
 

3. 
 
 

60 minutter 

 

Formanden har sammen med skolens ledelse udar-
bejdet et forslag til, hvordan arbejdet med principper 
kan gribes an (bilag). 
Punktet er til drøftelse og efterfølgende beslutning. Der 
er afsat tid til, at de dannede arbejdsgrupper kan indlede 
arbejdet. 

 
Drøftelse omkring måden at udarbejde 
principper for hele organisationen Blå-
vandshuk Skole. 
Arbejdsgangen er følgende: Der skal 
igangsættes en værdidebat i skolebestyrel-
sen, som skal ligge til grundlag for udar-
bejdelse af principperne. SF undersøger, 
hvad der er af muligheder for at få en eks-
tern til at facilitere processen. 
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4. 
10 minutter 

 
 

Der er rejst spørgsmål om behov samt evt. mu-
lighed for skolepatrulje ved Janderup Skole. 
Punktet er til orientering. 

KM orienterede om behov mm. for skole-
patrulje. Der blev nedsat et udvalg, der 
kommer med et forslag til løsning af pro-
blemet. 

5. 
10 minutter 

 

Orientering på bagkant af Varde Kommunes be-
slutninger omkring budgettet for 2019. 
Punktet er til orientering 

Udsættes til næste møde. 

6. 
10 minutter 

 

Hvad kan vi gøre for at få ændret de gældende 
kørselsregler, således at elever fra den vestlige del 
af Janderup kan blive befordret til Blåvandshuk 
Skole? 
Punktet er til drøftelse. 

SF orienterede om kørselsregler for elever 
til/fra skole. Efter reglerne er der ikke en 
løsning på problemet. Der blev nedsat et 
udvalg, der vil arbejde på et dokument, 
der kan sendes til det politiske niveau. 

7. 
10 minutter 

Eventuelt JR fremlagde et udkast til årshjul for sko-
lebestyrelsens arbejde. 

 


