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Møde i fællesbestyrelsen for Janderup Skole og Blåvandshuk Skole  
      

  
Dato:     Torsdag den 28. november 2019  
Tidspunkt:      17.00-19.00  
Mødested:      Blåvandshuk Skole  
  
Deltagere:    
Johannes Rasmussen, formand (JR)     
Rikke Elbæk, næstformand (RE)     
Linn Uldal (LC)  
Pia Goul (PG)   afbud  
Jannie Gammelgaard (JG)  
Kim Aasted (KA)     
Jeanette Clausen (JC)  
Torben Lundorff (TL)      
Tina Bentsen (TB)    
Bo Marcher (BM)  
Finn Jensen (FJ)  afbud 
Elevrepræsentant Anders Junker Madsen 8c (AM) ikke mødt 
Svend Faurholt (SF)  
Elevrepræsentant Naja Lynge 6a (NL) ikke mødt 
Morten Bech Sørensen (MS) 
  
  

Dagsorden  
      

1.  
  
  
  
  
  

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

  

  
Johs. fortalte, at han har været til møde med de andre 
formænd. 
Der har også været dialogmøde i Klynge-Vest. Her blev 
der arbejdet med en ny børn- og ungepolitik. Tanken er, 
at der fortsat skal være fokus på chancelighed, trivsel og 
læring. 
Bestyrelsesformænd og formanden for Børn og læring er 
enige om at mødes regelmæssigt. 
En forælder har henvendt sig for at tale om den 
strålingsfare, telefoner og andre trådløse enheder 
udstråler. Sagen er også sendt videre til kommunens IT-
afdeling og Udvalget for Børn og Læring. 
Ansættelser: Mads Mørup og Kaja Nielsen er ansat i 
faste stillinger. Minna Ivang er ansat i et vikariat. 
 

2.  Økonomi – opfølgning (bilag vedlagt). 
Orientering  

Svend gennemgik de økonomiske tal, som er udarbejdet 
pr. 30. september og dermed var beregnet på det møde, 
som blev aflyst. 
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Samlet ser det ud til, at økonomien er i balance. 

3.  
  
  

Oplæg fra gruppen som har påtaget sig 
at udarbejde forslag til principper for 
”Undervisningens organisering” og 
”Underretning af hjemmene om 
elevernes udbytte af undervisningen” 
(bilag vedlagt).  
Drøftelse og beslutning.  

Udkastet blev drøftet.  
Især var der opmærksomhed omkring holddannelses-
begrebet. 
Første bombe under valgfag slettes. 
Omkring dansk som andetsprog: Første bombe slettes. 
Om supplerende undervisning og specialundervisning: 
Skolen søger at samarbejde tæt…. 
Skolens ledelse skriver rent og sætter det op i den samme 
skabelon, som er anvendt ved de første principper, vi har 
udarbejdet. Derefter rundsendes det. 
 

4.  
    

Elevfravær 
Orientering.  

15% ulovligt fravær i et kvartal vil fremover pålægge 
skolen at sende en underretning, som medfører, at 
forældre fratages børne-/ungeydelse i det kommende 
kvartal. Skolerne er meget opmærksomme på, at der 
således føres korrekt protokol, og skolens ledelse vil 
være mere undersøgende, inden der gives fri til fx ferier. 

5.  
  

Fremlæggelse af den formulering, der 
skal udtrykke skolebestyrelsens 
holdning til sundhedsprofilen på 
Janderup og Blåvandshuk Skole (bilag 
vedlagt).  
Orientering, drøftelse og beslutning.  

De sidste afsnit slettes. 
Sodavand skrives ind. 
Punktet tages op igen ved næste møde. 
Et nyt udkast rundsendes. 
 
 

6.  
  

Nedsættelse af ansættelsesudvalg til en 
stilling med tysk på Blåvandshuk Skole. 

  

7.  Eventuelt  
  

Næste møde: 
Orientering teamsamarbejde. 
Elevrådsrepræsentanter ved skolebestyrelsesmøder. 
Sundhedspolitik/holdning. 
Procedure ved ansættelser. 
Gennemgang af mødekalender for første halvdel af 2020. 
Næste princip. 

  

         


