
 

      

 
 

Fællesbestyrelsesmøde for 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:   Tirsdag den 12. januar 2021 
Tidspunkt:  17.00 – 19.00 
Mødested:  Teamsmøde 
 
Deltagere: 
Johannes Rasmussen, formand (JR)  
Rikke Elbæk, næstformand (RE) 
Pia Goul (PG)         
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) 
Kirsten Regel (KR) 

Referat 
2. Velkomst     
1. 
 
 
 
 

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

 

Formand:  
Intet. 
SF:  
Vi har netop fastansat lærer xxxx og xxxx 
i faste stillinger. 
Fjernundervisningen er en udfordring, 
men det kører godt med både virtuel og 
ikke virtuel undervisning. Der er derud-
over en gruppe elever i nødpasning fysisk 
på skolerne. 
Det kan være svært at have online føling 
med, hvordan eleverne har det, så det kræ-
ver et godt samarbejde med forældrene. 
Der var stor ros fra Rikke mht. skolens 
håndtering af fjernundervisning. 
Vi går ud af 2020 med et pænt overskud. 
Der er i Oksbøl indkøbt 9 skærme til klas-
serne i udskolingen, hvilket betyder, at 
kridttavlerne er fjernet. 
 

 
2. 
 
 

Ordblindeindsatsen på Janderup og Blåvandshuk 
Skole (bilag vedlagt). 
Hvordan er midlerne blevet brugt? 
Kirsten Regel deltager i dette punkt. 
 
Punktet er til drøftelse og orientering. 

Kirsten orienterede om ordblindeindsatsen 
og svarede på spørgsmål til punktet. 
Hovedtrækkene i indsatsen er fælles 
uddannelse af alle lærere og uddannelse 
på diplomniveau af tre lærere. Dette er un-
derstøttet med ekstra kurser og støttetimer 
i alle afdelinger, og der er planer om et 



 

      

arrangement for forældre omkring ord-
blindhed. 
Der kom et forslag om ekstra oplysning på 
forældremøder rettet mod grænsetilfæl-
dene til diagnosticeret ordblinde.  
 

3. Hvordan forholder vi os lokalt til arbejdet med IT i 
indskolingsklasserne, nu hvor der ikke længere er 
”1 til 1” løsning i Varde Kommune. 
Vi er blevet kontaktet af et par forældre, som gerne vil 
have, at skolebestyrelsen drøfter dette. Man vil gerne 
have, at vi ser på mulighederne, nu hvor klasserne 
“kun” får et klassesæt af computere og ikke hver deres. 
Hvordan fungerer det nu? Kan vi evt. se på en model, 
hvor elever deler med en fast makker og måske skifte-
vis har computeren med hjemme. Det kan give foræl-
drene mulighed for ekstra træning vha. læringsplatfor-
mene. 
 
Punktet er til drøftelse. 

Drøftelse af punktet. 
Under nedlukningen er man blevet op-
mærksom på, at Varde Kommunes beslut-
ning om ikke at uddele elev-pc’er til alle 
elever i indskolingen ikke er særlig hen-
sigtsmæssig. Man oplever, at eleverne 
mangler pc’erne i deres daglige arbejde og 
ikke bliver så fortrolige med dem som øn-
sket. Fællesbestyrelsen overvejer, om man 
skal rette henvendelse til det politiske ni-
veau omkring bekymringen.  
 

4. Ansættelsesudvalg 
 
Punktet er til drøftelse. 

Drøftelse og præcisering af principperne 
for nedsættelse af ansættelsesudvalg. Det 
er et ledelsesansvar at nedsætte udvalget. 
Der ønskes en vis grad af kontinuitet i an-
sættelsesudvalgets sammensætning. SF 
opfordrede de forældrevalgte til at melde 
sig til udvalget, når han efterspørger dette. 
 

5. Gennemgang af retningslinjerne for hjemsendelse af 
elever i forbindelse med Covid 19 smitte. 
 
Punktet er til orientering. 

SF orienterede om retningslinjerne.   
 

6. Orientering om det kommende suppleringsvalg til 
skolebestyrelsen. 
 
SF, JR og BM orienterer. 

JR orienterede om processen frem mod 
det kommende suppleringsvalg. Det er 
planen, at valget skal være klaret inden 
sommerferien 2021. 
 

7. Samlet overblik over vore principper. 
 
Punktet er til orientering. 

JR orienterede om, at principperne nu er 
gennemgået, godkendt og samlet af fæl-
lesbestyrelsen, så de er klar til at komme 
på hjemmesiden. Der er følgende grafiske 
rettelser: ”tekst – tekst ” skal slettes & 
”Underretning af hjemmene… ” skal ryk-
kes op lige efter princippet omkring 
skole/hjemsamarbejdet. De kommer desu-
den til at kunne findes på Aula. 
Principperne skal løbende gennemgås. 
Formanden sørger for dette i forbindelse 
med planlægningen af møderne.  
Der laves et pdf-link, som JR kan skrive 
ind i en skrivelse til forældrene vedr. prin-
cippernes tilblivelse. 
 



 

      

8. Brugertilfredshedsundersøgelsen 
Undersøgelsen blev gennemgået og drøftet ved mødet i 
december. Det blev besluttet, at skolens ledelse skulle 
se nærmere på resultaterne, og at disse skal fremlægges 
på dette møde. 

1. I Janderup har 29% af de forældre, der har sva-
ret, udtrykt, at de er utilfredse med lærernes til-
rettelæggelse af undervisningen i forhold til bar-
nets behov. 

      (Landsplan: 13 – Varde: 12 – Bl.huk: 13). 
2. Tilfredsheden med lærere og pædagogers ar-

bejde med trivsel er på samme niveau som på 
landsplan og i Varde Kommune. 

3. I Janderup er tilfredsheden med samarbejdet 
med barnets lærere og pædagoger en smule un-
der landsplan, Varde og Bl.huk. 

4. Indsatsen for at begrænse mobning er på samme 
niveau som på landsplan og i Varde.  

5. Ledelsens arbejde med at forbedre det faglige 
niveau samt ledelsens kommunikation om æn-
dringer og nye tiltag er både i Blåvandshuk og 
Janderup lidt under landsplan og Varde.  

Samlet er det ledelsens forslag, at vi (ISÆR) skal ar-
bejde med 1, 4 og 5. 
 

SF fremlagde ledelsens forslag. Forslaget 
blev drøftet og vedtaget. 
 

9. Eventuelt Intet. 
 

 


