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Møde i fællesbestyrelsen for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Mandag den 20. januar 2020 
Tidspunkt:  18.00-21.00 
Mødested:  Blåvandshuk Skole  
 
Deltagere: 
Johannes Rasmussen, formand (JR)  
Rikke Elbæk, næstformand (RE) 
Pia Goul (PG) 
Kim Aasted (KA)  Afbud 
Torben Lundorff (TL)    Afbud 
Tina Bentsen (TB) 
Bo Marcher (BM) 
Elevrep. Anders Junker Madsen 8c (AM) 
Elevrep. Naja Lynge 6a (NL) 
Elevrep. Janick Dammark, 4a (JD)  Afbud 
 

 
 
Linn Uldal (LC) 
Jannie Gammelgaard (JG) 
Jeanette Clausen 
 
 
Finn Jensen (FJ)  
Svend Faurholt (SF) 
Morten Bech Sørensen (MS)

 

Dagsorden 
2. Velkomst     

1. 
 
 
 
 

15 minutter 

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

 

JR: Vi er ikke med i ”Skole og forældre” mere. 
Der er dialogmøde i støbeskeen. 
MS: Processen vedr. SFO i Janderup er blevet 
revurderet, og der er lavet en ny plan for om-
bygning m.m. Det ser ud til at blive fint. Det er 
forhåbentligt færdigt i august 2020.  
FJ: HDS-lokalet er snart indflytningsklart. 
Teknisk servicemedarbejderne er overgået til 
ejendomscenteret uden store problemer. 
MS: Vi er overgået til AULA. Det er gået ri-
meligt gnidningsfrit. Der er dog elever, der 
ikke er 100% med endnu. 
SF: Vi får en ny hjemmeside i løbet af foråret. 
Den bliver udformet og lavet af forvaltningen.  
Lærerkommissionen er kommet med deres 
input til de kommende overenskomstforhand-
linger. Arbejdstidsaftalen, der er aftalt mellem 
DLF og kommunen, skal evalueres. Der er 
kommet en rapport om folkeskolereformens 
effekt. 
AM: Elevrådet har talt om mobilreglen. De vil 
gerne have den lavet om. Kort debat: Skolebe-
styrelsen ser gerne, at reglen administre-
res/håndhæves hårdere. Der ønskes feedback 
fra elever og lærere, mht. hvad man ser og 
ønsker mht. mobilregel.  

2. 
 

10 minutter 

Elevrådsrepræsentanternes fremmøde og rolle 
ved bestyrelsesmøder. 

Debat: Det blev besluttet, at man skal se på 
elevrådets rolle og struktur til det kommende 
skoleår. JR har lavet et forslag til kommende 
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princip.  
3. 

 

 
 
 

10 minutter 

Endelig godkendelse af ”Princip for undervisningens 
organisering”.  
Princippet blev behandlet på mødet den 28. november 
2019. Det blev besluttet, at den tilrettede version skulle 
rundsendes, og bestyrelsen skulle kommentere på ord-
lyden. Der er ikke indkommet forslag til ændringer. 
”Understøttende undervisning” og ”Den åbne skole” 
skal behandles som selvstændige principper (bilag). 
Punktet er til godkendelse 
Den fortsatte proces skal aftales. 

Godkendt med enkel rettelse. 
 
 
Der igangsættes et arbejde med princip om 
SFO’ernes virke. SFO-ledere, BM og RE laver 
et oplæg. Der startes med SFO1.  

4. 
   

10 minutter 

Budget for Blåvandshuk Skole og for Janderup 
Skole (bilag). 
Budgetter for Miniklubben, Papegøjehuset, Samu-
elgården, Juniorklubben og Ungdomsklubben 
kommer på næste møde. 
Punktet er til godkendelse. 

Gennemgang og godkendelse. 

5. 
10 minutter 

Endelig godkendelse af skolernes sundhedspoli-
tik.  
Udkastet blev behandlet på mødet den 28. novem-
ber 2019, og der blev ændret lidt i teksten. Den nye 
tekst blev efterfølgende rundsendt, og der kom et 
svar  
(bilag). 
Punktet er til kort drøftelse og godkendelse. 

Drøftelse og godkendelse. Dokumentet bliver 
sat på skolens hjemmeside og generelt infor-
meret ud. 

6. 
 
 

15 minutter 

Procedure ved ansættelser. 
Det blev ved mødet i november aftalt, at vi gen-
tænker/repeterer vores procedure i forbindelse med 
ansættelse af pædagogisk personale i faste stillin-
ger. 
Det blev ved samme lejlighed foreslået, at der for 
fx et år ad gangen blev nedsat et fast ansættelses-
udvalg. 
 
Punktet er til drøftelse og godkendelse. 

Punktet tages op på næste møde. 

7. 
 

10 minutter 

Gennemgang af mødekalender for første halv-
del af 2020. 
Følgende datoer er foreslået, men det blev i august 
konstateret, at der ville være mange afbud. 
18. feb., 18. marts, 16. april, 11. maj, 9. juni 
 
Punktet er til godkendelse. 

18/2: flyttes til d. 26/2 kl.: 17-19 i Janderup.   
18/3: fastholdes 
16/4: flyttes til 15/4 
11/5: fastholdes 
9/6: fastholdes 

8. 
 
 

40 minutter 

Kvalitetsrapport for Varde Kommunes skole-
væsen 2018-2019 er til udtalelse. 
Rapporten indeholder faglige resultater, data fra 
trivselsmålinger, fraværstal, etc. Den er således 
fortrolig og vil først blive uddelt på mødet. 
Skobestyrelsens opgave er at afgive et høringssvar. 
 
Punktet er til behandling og udtalelse. 

Gennemgang og drøftelse. 

9. 
10 minutter 

Eventuelt 
 
 

 

 


