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Møde i fællesbestyrelsen for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Tirsdag den 11. juni 2019 
Tidspunkt:  19.00-21.00 
Mødested:  Personalerummet, Blåvandshuk Skole 
 
Deltagere: 
Johannes Rasmussen, formand (JR)  
Rikke Elbæk, næstformand (RE) 
Pia Goul (PG) 
Kim Aasted (KA) 
Torben Lundorff (TL) 
Tina Bentsen (TB) Afbud 
Bo Marcher (BM) 
Joshua Thede-Keats (JT) 
Katrine Jull (KJ) 
Freya Elbæk Hymøller (FH) 

 
 
Linn Uldal (LC) 
Jannie Gammelgaard (JG) 
Line Holte Hansen (LH) 
 
 
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: JR har været til et møde for bestyrelsesfor-
mænd på forvaltningen med politikkerne, og referere-
de herfra. 
Skoleledelsen:  
Udskolingen har tilmeldt sig projekt ”røgfri skoletid”. 
LC: Vi har haft besøg af Britta Boel i vores tilbud for 
udfordrede børn i ”Pusterummet”. 
 

2. 
15 minutter 

 

På baggrund af drøftelserne på maj 
mødet om økonomi og om principper, 
så skal der nu trækkes af på, om 9. 
årgang skal på en skolerejse i det 
kommende skoleår. 

I det kommende skoleår (2019/2020) skal det forsøges 
med at afholde en skolerejse. 
Der skal i februar/marts 2020 laves en undersøgelse 
af, hvor stor en betydning, det har for elevernes valg 
af 9. årgang på Blåvandshuk Skole, at der tilbydes en 
skolerejse på 9. årgang. 

3. 
30 minutter 

 

Arbejdet med at udforme nye prin-
cipper. 
Det blev på mødet i maj besluttet, at 
skolens ledelse skulle udvælge to 
principper, som vi skal lægge ud med 
at arbejde med. 
De to principper er ”Princip for lejr-
skoler og skolerejser” og ”Princip for 
samarbejdet mellem skole og hjem”. 
Vi skal således i arbejdstøjet nu og 
have påbegyndt det egentlige arbejde. 

 

 
Der arbejdes videre i de to grupper: 
Skole-/hjemsamarbejde den 14. august kl. 17.00: 
Linn 
Line 
Johs 
Kim 
Pia 
Svend 
 
Lejrskoler den 25. juni kl. 19.00: 
Janni 
Torben 
Bo 
Rikke 
Finn 
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4. 
  15 minutter 

 

AULA  
Opdatering på hvordan man som for-
ældre møder AULA fra august. 

Morten orienterede om implementering af AULA. 

5. 
15 minutter 

 

Status på arbejdet med planlægning af 
det kommende skoleår. 

Personale: 
Kirsten Regel er ansat som ny afdelingsleder. 
Der er 3 medarbejdere, der har opsagt deres stilling til 
det kommende skoleår. 
Der arbejdes på højtryk på at få det kommende skole-
år planlagt med de udfordringer, det har givet. 
Der er en reduktion i SFO-personalet på vej. 
Antallet af ”projekter”, der kommer fra forvaltnings-
plan, er aftagende. 
Der kommer en satsning fra forvaltningsplan på en 
opgradering af læseindsatsen og ordblindeindsatsen. 
Der kommer en lovmæssig opgradering af de prak-
tisk-musiske fag. Dette betyder, at der kommer få 
ændringer i fagrækken på dette område. 
Janderup har haft møder med forvaltningen vedr. flyt-
ningen af Janderup skoles SFO.  
 

6. 
10 minutter 

Eventuelt 
 

Intet. 

 


