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Referat af møde i fællesbestyrelsen for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Tirsdag den 27. oktober 2020 
Tidspunkt:  17.00 – 19.00 
Mødested:  Teamsmøde 
 
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. Kristoffer Bille Faaborg (KF) 
Elevrep.  
Elevrep.  
 

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

Dagsorden / referat 
2. Velkomst     

1. 
 
 
 
 

Efterretninger 
1. Formand  
2. Skoleledelsen 
3. Elevråd 
4. Andre 

 

Formand: Intet  
Skoleledelsen: Vi har to elever, der er covid19-
smittet i henholdsvis 0. og 1. årgang. 
Processen omkring hjemsendelse mm. gik 
planmæssigt. 
Vi er ved at se på vores retningslinjer mht. co-
vid19 evt. skal tilrettes. 
Vi er startet op på skole-hjemsamtaler med div. 
forbehold ift. covid19. 
1 medarbejder stopper sin ansættelse pr. 31/1-
21. 
Brobygning blev aflyst i denne uge. 
Elevrådet: Der har været møde i elevrådet. 
JG: Der har været det første webinar om OK20 
og arbejdet skal startes tidligt op. 

2. 
 

Opsamling på, hvor langt vi er i arbejdet 
med at udarbejde principper. 
 
Vi har formuleret principper for: 

 Undervisningens organisering 
 Samarbejdet mellem skole og hjem 
 Arbejdets fordeling mellem lærerne 
 Lejrskoleophold og skolerejser 
 SFO’s virksomhed 

 
Dermed mangler vi at formulere principper 
for: 

 Underretning af hjemmene om elever-
nes udbytte af undervisningen  

 

 
Der blev nedsat et udvalg, der skal arbejde med 
princippet omkring underretning af hjemmene 
om elevernes udbytte af undervisningen. 
Udvalget består af: RH, JR, JG, LC, SF, FJ, TS. 
Johs indkalder udvalget. 
Der skal foreligge et oplæg på næste møde. 
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Der er vedhæftet et udkast til dette princip. 
Kan bestyrelsen tilslutte sig dette udkast? Eller 
skal der etableres en arbejdsgruppe? 
 

3. 
 

 

Eventuelt Intet. 

 


