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Møde i fællesbestyrelsen for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Mandag den 26. november 2018  
Tidspunkt:  17.00-19.00 
Mødested:  Personalerummet, Blåvandshuk Skole 
 
Deltagere: 
Johannes Rasmussen, formand (JR)  
Rikke Elbæk, næstformand (RE) 
Pia Goul (PG) 
Kim Aasted Madsen (KM) 
Torben Lundorff (TL) - Afbud 
Tina Bentsen (TB) 
Bo Marcher (BM) 
Joshua Thede-Keats (JT) 
Katrine Jull (KJ) 
Freya Elbæk Hymøller (FH) 

 
 
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 

 

Formand: Der er indkaldt til dialogmøder 
SF:  
-Orientering vedr. personale: 
  Bo, der er teknisk serviceleder i Jande-
rup, bliver pr. 1/1-19 teknisk serviceleder 
for hele organisationen Blåvandshuk og 
Janderup Skole 
- Der bliver lagt nyt tag på C-klyngen. 
- Der har været en kedelig sag vedr. cyk-
ler. 
- Der har været besøg af arbejdstilsynet i 
Oksbøl. Det gik godt.  
- På Janderup er der gang i ansættelser. 
Elevrådet: Velkommen til Freja fra Jande-
rup. Freja fortalte om arbejdet i elevrådet 
fra Janderup. 
 

2. 
 10 minutter 

 

Orientering om økonomien på bagkant af Varde 
Kommunes vedtagne budget. Punktet er udsat fra 
forrige møde. 
Punktet er til orientering og drøftelse. 

SF: Orienterede om kommende besparel-
ser. 
 
 

3. 
15 minutter 

 

Høring om nye tildelingsmodeller på klubområdet 
pr. 1. august 2019 (bilag). 
Punktet er til drøftelse og beslutning (høringssvar) 

JR: Orienterede om tildelingsmodellen. 
Drøftelse om modellen. BM, KM og JR 
(indkalder til møde) laver et høringssvar. 
 

4. 
 5 minutter 

 

Opfølgning på skolernes økonomi pr 20. november 
(bilag). 
Punktet er til orientering. 

SF orienterede. Kort drøftelse. 

5. 
25 minutter 

 

Oplæg til hvordan processen med at få formuleret et 
værdigrundlag skal gribes an. 
Punktet er til drøftelse og til endelig beslutning. 

Drøftelse. 
Alle medarbejdere og skolebestyrelsen 
skal i fællesskab udarbejde et værdigrund-
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lag. Ledelsen udarbejder forslag til proces 
mm. 

6. 
5 minutter 

 

Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Varde 
Kommunes skolevæsen. 
Indhold: Fremadrettet ønsker man, at dialogmøder 
med skolebestyrelsesformænd, skoleledere og tillids-
repræsentanter afvikles i de etablerede klynger. Det 
eksisterende fællesråd for skolebestyrelsesformænd 
nedlægges (bilag). 
Punktet er til beslutning (udtalelse) 

Orientering fra JR. 
Beslutning: Holdningen er, at der ikke er 
stor begejstring for den nye model. JR og 
SF udarbejder et høringssvar.  

7. 
5 minutter 

Eventuelt Intet at bemærke. 

 


