
 

       

  
 

Møde i fællesbestyrelsen for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Mandag den 28. september 2020 
Tidspunkt:  17.00 – 19.00 
Mødested:  Teamsmøde 
 
Deltagere: 
Johannes Rasmussen, formand (JR) Afbud 
Rikke Elbæk, næstformand (RE) 
Pia Goul (PG)         
Kim Aasted (KA)   
Torben Lundorff (TL)     
Tina Bentsen (TB)  
Bo Marcher (BM) 
Elevrep. 
Elevrep.  
Elevrep.  
 

 
 
Linn Uldal (LC) 
Jannie Gammelgaard (JG) 
Trine Søgaard Strandby (TS) 
 
 
Finn Jensen (FJ)  
Svend Faurholt (SF) 
Morten Bech Sørensen (MS)

Dagsorden 
2. Velkomst     

1. 
 
 
 
 

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

 

Formand: Intet 
SF: 2 lejrskoler er aflyst pga. covid19. Da 
dette kun er en opfordring, får vi ikke re-
funderet udgifterne, men de bliver flyttet, 
hvis det er muligt. Skolernes motionsdag 
afvikles på årgangene uden hjælp udefra. 
Vi har mere eller mindre indstillet os på at 
covid19-tilstanden vil blive i hele dette 
skoleår.  
TR: AMR-gruppen og DLF i Varde 
Kommune har rettet en bekymring til for-
valtningen vedr. arbejdsforholdene under 
covid19. 

2. 
 

Gennemgang af skolernes økonomi. SF orienterede omkring økonomi. 
 

3. 
 

 

Sponserede arrangementer på skolerne. 
Skolerne får en del henvendelser fra forskellige interes-
senter, som tilbyder arrangementer, undervisningstil-
bud, etc.  
Udover en holdning til, om vi vil acceptere, at elever og 
skolen bliver en reklamesøjle for en privat virksomhed, 
så skal vi også forholde os til, i hvor høj grad, vi kan 
bruge undervisningstid på noget, som ikke er en del af 
vores kerneopgave.  
 
Punktet er til drøftelse og beslutning. 

Drøftelse af emnet. 
Der kan ikke aftales en fast regel omkring 
emnet, men sagerne skal tages op fra sag 
til sag af skolens ledelse og lærerne. 

 



 

       

 
 
4. 

   

 

Fremlæggelse af forslag til princip for arbejdets 
fordeling mellem lærere (bilag vedlagt). 
 
Punktet er til drøftelse og beslutning. 

Forslaget blev fremlagt og godkendt med 
en enkelt rettelse. 
 
På det næste møde gennemgår vi kort alle 
principper. 

5. 
 

Ansættelse af en PLC-medarbejder til Blåvandshuk 
Skole 
Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg i forhold til 
Varde Kommunes overordnede princip (bilag vedlagt). 
Punktet er til orientering og beslutning. 

SF orienterede om Varde kommunes ret-
ningslinjer i forbindelse med ansættelses-
samtaler og de deraf affødte procedurer på 
Blåvandshuk og Janderup Skoler. Ansæt-
telsesudvalget udvides med en medarbej-
derrep. til den kommende ansættelse. SF 
forhører sig mht. spørgsmål vedr. ret-
ningslinjen til næste møde. 

 


