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Møde i fællesbestyrelsen for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Tirsdag den 1. oktober 2019 
Tidspunkt:  17.00-19.00 
Mødested:  Personalerum, adm. bygningen, Blåvandshuk Skole 
 
Deltagere: 
Johannes Rasmussen, formand (JR)  
Rikke Elbæk, næstformand (RE) - Afbud 
Pia Goul (PG) - Afbud 
Kim Aasted (KA) 
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. Elevråd 
4. Andre 

 

Formand: Mødet med skolebestyrelses-
formænd afholdes i november. 
 

2. 
 
 

15 minutter 

Endelig vedtagelse af principper for ”skole-
hjemsamarbejde” og ”lejrskoler og skolerejser” 
(bilag vedlagt). 
Til beslutning. 

Der skal laves et ens layout til alle prin-
cipper. 
De to principper blev godkendt med en 
enkelt rettelse. 
 

3. 
 

 
 

30 minutter 

Påbegynde at udarbejde principper for ”Under-
visningens organisering” og ”Underretning af 
hjemmene om elevernes udbytte af undervisnin-
gen”. 
Til drøftelse og beslutning om den videre proces. 

Princip for undervisningens organisering 
udarbejdes i fællesskab på et møde med 
en fast struktur og gamemaster mm. TL, 
MS og LC udarbejder oplæg og styrer 
processen. Til alle udsendes de tidligere 
principper og inspirationsmateriale fra 
”Skole & Forældre”.  
 

4. 
   

10 minutter 

Information om APV. 
Til orientering 

FJ og MS orienterede om arbejdet med 
APV på de to matrikler. 
 

5. 
 
 

20 minutter 

Skal skolebestyrelsen stå i spidsen for en Sund-
hedsaktiv indsats? 
Spørgsmålet blev rejst på mødet i september. 
Til drøftelse. 

SF udarbejder en formulering, der udtryk-
ker en officiel holdning fra skolebestyrel-
sen for sundhedsprofilen på Janderup og 
Blåvandshuk Skole.  
 

6. 
 

10 minutter 

Orientering om status på skolernes bygninger og 
det kommunale ejendomscenter. 
Til orientering. 

SF og MS orienterede om punktet. 
Skolens ledelse orienterede om risikoen 
for, at skolerne ikke blot skal ”aflevere” 
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det budgetlagte beløb til det fælles ejen-
domscenter, men et gennemsnit af, hvad 
der er forbrugt over de seneste to år. En 
institution, som har valgt at anvende flere 
midler, end der er afsat til i det centrale 
budget, vil således bliver ramt meget 
hårdt.  
Johs. lovede at løfte dette op på det kom-
mende møde med bestyrelsesformændene. 
 

7. 
 

10 minutter 

Faglige resultater på skolerne. 
Bilag uddeles på mødet. 
Til orientering 

SF orienterede om punktet. 
 
 
 

8. 
5 minutter 

Eventuelt. 
 

Intet til referat. 

 


