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Møde i fællesbestyrelsen for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Mandag den 11. maj 2020 
Tidspunkt:  17.00 -18.30 
Mødested:  Teams-møde 
 
Deltagere: 
Johannes Rasmussen, formand (JR)  
Rikke Elbæk, næstformand (RE) 
Pia Goul (PG) 
Kim Aasted (KA)  
Torben Lundorff (TL)     
Tina Bentsen (TB) 
Bo Marcher (BM) 
Elevrep. Anders Junker Madsen 8c (AM) 
Elevrep. Naja Lynge 6a (NL) 
Elevrep. Janick Dammark, 4a (JD)   
 

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

 

Dagsorden 
2. Velkomst     

1. 
 
 
 
 

25 minutter 

Efterretninger 
1. Formand  
2. Skoleledelsen 

Herunder orientering om hvordan vi vil gribe den nye 
udfordring an i forhold til gradvis genåbning af sko-
len.  

3. MED-udvalget 
4. Elevråd 
5. Andre 

 
JR: Der er indbudt til dialogmøde med 
klynge vest i efteråret. 
SF: Vi er i gang med at planlægge genåb-
ning fase 2. Info om overvejelser mm. 
 
  

2. 
 

15 minutter 

Vi skal have udarbejdet et princip for arbejdets for-
deling mellem det pædagogiske personale. 
Som inspiration til den indledende drøftelse er der 
vedhæftet tre eksempler. 
Punktet et til drøftelse. 

Drøftelse.JG, JR og SF arbejder videre i et 
udvalg. 
 
 

3. 
 
 

15 minutter 

Varde Kommune har sendt en ny rammeaftale for 
skolernes brug af haller i høring. 
Høringsfristen er den 13. maj. 
Punktet er til beslutning. 

FJ gennemgik rammeaftale. Drøftelse. Der 
udarbejdes et høringssvar af JR og FJ.   
 

4. 
   
 

15 minutter 

Orientering om hvordan vi på skolerne arbejder frem 
mod det kommende skoleår. 
Punktet er til orientering og til drøftelse. 

Planlægning af næste skoleår m. fagforde-
ling mm. er gået i gang. SF orienterede 
om processen. 

5. 
 

10 minutter 

Ved skoleårets begyndelse afholdes der i alle klasser 
forældremøder. Det er vigtigt, at bestyrelsen er syn-
ligt til stede ved disse møder. Derfor skal vi have 
lavet en fordeling. 
Punktet er til beslutning. 
 

Der bør være en koordinering af møde-
tidspunkter mellem klasserne og skolerne. 
Proceduren er: Lærerne melder datoer ind 
til ledelsen i uge 27- derefter fordeler le-
delsen møderne sammen med og mellem 
forældrerepræsentanterne. Læreren kon-
takter forældrerepræsentanten mht. dags-
orden og tidspunkt for mødet mm.  

6. Eventuelt Næste møde er d. 9/6. Her vil være afbud 
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10 minutter 

 fra FJ. Morten tager referat. 
Pkt. til næste møde: 
Princip til drøftelse og beslutning 
Drøftelse om årsberetning 
Planlægning af dialogmøde. 
Økonomiopfølgning. 

 


