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Referat fra møde i fællesbestyrelsen for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Tirsdag den 8. december 2020 
Tidspunkt:  17.00 – 19.00 
Mødested:  Teamsmøde 
 
Deltagere: 
Johannes Rasmussen, formand (JR)  
Rikke Elbæk, næstformand (RE) 
Pia Goul (PG)         
Torben Lundorff (TL)   fraværende  
Tina Bentsen (TB)  
Bo Marcher (BM) 
Elevrep. Kristoffer Bille Faaborg (KF) - 
fraværende 
Elevrep.  
Elevrep.  
 

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

Dagsorden 
2. Velkomst     
1. 
 
 
 
 

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

 

 
JR: Intet. 
SF:  

 Der er ansat en lærer til ledig stilling i ud-
skolingen. 

 Der er meget træthed omkring corona i 
denne tid. 

 Der er valgt nyt elevråd på Janderup 
Skole. 

 Der er ved at blive etableret et nyt møde-
lokale i adm. bygningen i Oksbøl. 

 Skole-/hjemsamtalerne er forløbet fint. 
2. 
 

Gennemgang af Brugertilfredshedsunder-
søgelsen.  
 
For at kunne se resultaterne af Brugertil-
fredshedsundersøgelsen 2020, så skal I gå 
ind på Social- og Indenrigsministeriets 
hjemmeside (eller bare klik her).  
I bunden af den side, I kommer ind på, vil I 
finde et interaktivt dashboard, som giver 
mange muligheder for at filtrere i resulta-
terne. Det er meget vigtigt, at I accepterer 
cookies, ellers dukker dashboardet ikke 
op på hjemmesiden!  
 

Gennemgang af resultaterne. 
Skolens ledelse vil se nærmere på resultaterne 
mht. at adskille resultater fra de forskellige afde-
linger. 
Udvalgte emner kommer på mødet i januar. 
 



 

2/2 
 

På side 2 af dashboardet kan I søge efter 
Varde og derigennem finde resultaterne for 
den enkelte skole. 
På side 3 kan I sammenligne jeres resultater 
med andre skoler i kommunen og resten af 
landet. 
SFO/Fritidshjem er på side 4. 
Kommunespecifikke spørgsmål er på side 6. 
 

3. 
 
 

Gennemgang af skolernes resultater ved 
de nationale test i foråret. 
Resultaterne af disse test er fortrolige, der 
rundsendes derfor ikke bilag forud for mø-
det. 
 

Gennemgang og debat af de seneste års resultater. 

4. Gennemgang af princip for ”Underret-
ning af hjemmene om elevernes udbytte 
af undervisningen”. 
 

Gennemgang af det fremlagte princip. 
Princippet blev vedtaget.  
På det kommende møde gennemgås alle princip-
per samlet mht. layout mm. 

5. Gennemgang af skolernes økonomi. SF gennemgik økonomien som samlet ser fornuf-
tigt ud.  
På Blåvandshuk Skole er man i gang med et ind-
køb af nye touchskærme til klasserne. 

6. Suppleringsvalg til skolebestyrelsen. 
Kim Aasted flytter til Hjerting og tager der-
for sit barn ud af Janderup Skole. 
 
Ved valget i 2018 blev der ikke valgt nogle 
suppleanter, og der skal derfor afvikles et 
suppleringsvalg. 
 
Der skal udpeges en valgbestyrelse. For-
mand og skoleleder er fødte medlemmer. 
Herudover skal et forældrevalgt medlem af 
skolebestyrelsen indgå i valgbestyrelsen. 
 
Der skal udarbejdes en procedure med: 

 Frister for opstilling 
 Valgtidspunkt 
 Forhold omkring afstemning 
 Mulighederne for fredsvalg 
 Indtrædelsestidspunkt   

 

Gennemgang ved JR og SF. 
Følgende er i valgbestyrelsen: SF, JR og BM. 
SF rundsender reglerne for valget til bestyrelsen. 

7. Eventuelt Punkt til næste møde:  
 Ansættelsesudvalg 
 Hvordan er midlerne til ordblindeindsats 

blevet brugt. 
 Spørgsmål vedr. retningslinjerne for hjem-

sendelse af elever ifb. Covid19smitte. 
 

 


