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Referat fra møde i fællesbestyrelsen for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Mandag den 2. september 2019 
Tidspunkt:  19.00-21.00 
Mødested:  Janderup Skole 
 
Deltagere: 
Johannes Rasmussen, formand (JR)  
Rikke Elbæk, næstformand (RE) 
Pia Goul (PG) Afbud 
Kim Aasted (KA) Afbud 
Torben Lundorff (TL) 
Tina Bentsen (TB) 
Bo Marcher (BM) 
Elevrepræsentant 
Elevrepræsentant 
Elevrepræsentant 

 
 
Linn Uldal (LC) 
Jannie Gammelgaard (JG) 
Jeanette Clausen (JC) 
 
 
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 

 

 
JR: Der er indkaldt til klynge vest møde. 
MS: Orienterede om planerne for flytning af SFO’en på Janderup 
Skole. 
Aula starter efter udmeldingerne i uge 43. 
FJ: Udskolingen er med i projekt røgfri skole som prøveskole i 
Varde Kommune.  
Udskolingen har forbudt eleverne at medbringe slik, chips og soda-
vand til dagligt indtag. 
SF: Det sidste af 3 kurser omkring ordblindhed har fundet sted, og 
vi er i gang med at lave en strategi for arbejdet med ordblindhed. 
Der arbejdes med en plan for overgangene fra børnehave til skole. 
Generelt er skolestarten gået godt. 
MED: Der har været afholdt et møde, hvor der blev talt om budget. 
Elevråd: MS er blevet koordinator for elevrådet på Janderup Skole, 
der har repræsentanter fra 1.-6. kl. 
BM: Samuelsgården skal afholde et arrangement omkring Børne-
nes rekordbog. 
Der arbejdes med at skaffe midler til renovering af multibanen. 

2. 
10 minutter 

Mødedatoer for det 
kommende år 
Bilag er medsendt 
Punktet er til drøftelse og be-
slutning 

Godkendt. 
Dog ændres mødet den 16/4 til den 15/4. 
Den 20/1 gennemgås mødekalenderen for det næste halvår. 

3. 
20 minutter 

Varde Kommunes bud-
get for 2020 er sendt til 
høring. Se den vedhæfte-
de video som giver et 
godt indblik i, hvad den 
øjeblikkelige udfordring 
kommunen består i 

Budgetforslaget blev debatteret. SF og JR udfærdiger et hørings-
svar. 
Der skal kommenteres på SFO, SSP og principperne bag besparel-
serne. 
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(bilag). 
Punktet er til drøftelse og be-
slutning 

4. 
10 minutter 

 

 

Overgangen mellem 
Janderup Skole og Blå-
vandshuk Skole.  
Hvad kan vi gøre for at 
eleverne allerede fra star-
ten af mellemtrinnet får 
oplevelsen af, at det mest 
naturlig efter 6. klasse er 
at fortsætte sin skolegang 
i Oksbøl – og især at 
overgangen mellem de to 
skoler af eleverne opleves 
velovervejet. 
Punktet er til drøftelse 

Drøftelse mm. omkring overgangen fra Janderup til Blåvandshuk 
Skole. Der skal fokus på overgangene mellem afdelingerne den 
kommende tid. 
 

5. 
10 minutter 

   

 

Forældremøderne 
Hvad siger vi som foræl-
drevalgte, når vi repræ-
senterer bestyrelsen ved 
forældremøder? 
Hvordan oplever vi i disse 
møder? 
Punktet er til drøftelse 

Datoer for forældremøde skal koordineres mht., at der ikke skal 
være møder for forskellige klasser på samme dato. Punkt omkring 
næste års forældremøder sættes på dagsordenen inden sommerferi-
en. 
 

6. 
50 minutter 

 

Arbejde med principper 
i de to grupper, som blev 
dannet ved mødet i juni. 

Der blev arbejdet i arbejdsgrupperne. 

7. 
5 minutter 

Opfølgning på skolernes 
øjeblikkelige økonomi. 
Punktet er til drøftelse 

SF gennemgik økonomien. 

8. 
5 minutter 

Eventuelt   

 


