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Møde i fællesbestyrelsen for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Tirsdag den 9. juni 2020 
Tidspunkt:  17.00-18.30 
Mødested:  Kantinen på Blåvandshuk Skole  
 
Deltagere: 
Johannes Rasmussen, formand (JR)  
Rikke Elbæk, næstformand (RE) 
Pia Goul (PG)        Afbud 
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. 
 
 
 
 

10 minutter 

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

 

Ad 1 Intet 
Ad 2. potentialekataloget er udkommet, hverken helhedsskole eller ju-
niorklubber er nævnt. Rådighedsbeløbet på skolerne foreslås reduceret, 
øget forældrebetaling på SFO ligeså. 
Ledige stillinger på Blåvandshuk Skole er slået op. Ansøgningerne 
kommer løbende. Der er samtaler den 16/6. 
Dimission afholdes klassevist. 
Ad 3 Intet 
Ad 4 Intet 
Ad 5 Intet 
 

2. 
 

Om erfaringer fra Co-
rona-tiden og oriente-
ring om pædagogiske 
indsatsområder i det 
kommende skoleår. 
Punktet er til drøftelse og 
orientering. 

Ad 2 Vi kører stadig med næsten samme metode som ved genåbningen. 
Der er tale om et forsigtighedsprincip. Pt. skal vi drive nødundervisning 
til og med 1/8. Ergo ser det ud til, at næste skoleår startes op på normale 
vilkår. Der åbnes langsomt op for mere og mere. Stadig stor fokus på 
hygiejne og afstand. 
Alt i alt kører det godt, selv om både børn og voksne er i en hverdag, de 
aldrig har prøvet før. 
Begge skoler har samlet Corona-erfaringer op på møder afholdt Grund-
lovsdag. Der er rigtigt mange positive erfaringer. Dem tager vi med ind 
i vores fremtidige virke. 
Der spørges til de negative erfaringer, til fagligheden, de sociale konse-
kvenser, og der opfordres til brug af blended learning i fremtiden. 
Indsatsområder i det kommende skoleår: 
Trods et generelt velfungerende forældresamarbejde kan dette forbedres 
– fx kommunikationen. 
Udeområderne kan sagtens gøres mere inspirerende/attraktive/opfordre 
til bevægelse. 
Overgangene ind i skolen, fra bhv.kl.-1. kl., fra indskoling til mel-
lemtrin og fra mellemtrin til udskoling. 
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3. 
 

 

Kalender for det kom-
mende skoleår: 
Hvornår på dagen skal 
møderne placeres? 
Skal vi sammen finde 
datoer, eller skal Con-
ny Krog komme med 
et forslag? 
Dato for dialogmødet 
og årsberetning? 
Punktet er til beslutning. 

Ad 3 
Næste skoleår afholdes møderne i bestyrelsen fra 17-19. Første møde 
ligger d. 13/8 i Janderup. 
 

4. 
   

 

Orientering om skoler-
nes økonomi 
Punktet er til orientering. 

Ad 4 
Ledelsen orienterede om skolernes økonomi. 

5. 
 

Eventuelt 
 

Ad 5 Intet. 

 


