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Referat skolebestyrelsesmøde 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato: 2021.08.26  
Tidspunkt: 17.30 
Mødested: Blåvandshuk Skole, personalerummet 
 
Deltagere: 
Rikke Elbæk,  
Pia Goul - Afbud 
Torben Lundorff - Afbud  
Tina Bentsen  
Bo Marcher  
Jørgen Søndergård  
Trine Haldrup - Afbud 
 
  
 

 
 
Linn Uldal  
Jannie Gammelgaard - Afbud 
Trine Søgaard Strandby -Afbud 
 
 
Finn Jensen  
Svend Faurholt  
Morten Bech Sørensen 

Dagsorden 
2. Velkomst     

1. 
 
 
 
 

Efterretninger 
1. Formand  
2. Skoleledelsen 
3. Andre 

 

Formand: intet. 
Skoleledelsen: Der har været en del nyansættelser hen 
over sommeren på Blåvandshuk Skole. 
Den nye satsning omkring 2-lærere som er en fælles-
satsning i hele Varde kommune er startet roligt op. 
Der er i år to årgange der er slået sammen til en klasse 
på Janderup Skole. 

2. Præsentationsrunde 
 

Præsentationsrunde 

3. 
 

Valg af formand og næstformand for sko-
lebestyrelsen. 
 

Rikke blev valgt som formand. Jørgen blev valgt som 
næstfomand. Hele bestyrelsen gav håndslag på at man 
i fællesskab vil påtage sig opgaverne der er i bestyrel-
sesarbejdet i tæt samarbejde med formanden. 
Der er ansat en ny lærer på Janderup Skole. 
Biblioteket på Janderup Skole er færdigt og i gang. 

4. 
 
 

Møderække for det kommende skoleår: 
26. aug. 2021 kl. 17.30 på Blåvandshuk Skole 
27. sep. 2021 kl. 17.00 på Blåvandshuk Skole 
3. nov. 2021 kl. 17.00 på Janderup Skole 
7. dec. 2021 kl. 17.00 på Blåvandshuk Skole  
20. jan. 2022 kl. 17.00 på Janderup Skole 
28. feb. 2022 kl. 17.00 på Blåvandshuk Skole 
6. april 2022 kl. 17.00 på Janderup Skole 
2. maj 2022 kl. kl. 17.00 på Blåvandshuk Skole 
8. juni 2022 kl. 17.00 på Janderup Skole 
 

Godkendt. 
 

5. Det er besluttet, at skolebestyrelsen skal 
deltage i de kommende forældremøder. 
Fordelingen er således: 

Det vigtige på mødet er at man får vist sit ansigt og får 
orienteret om hvem der er i bestyrelsen og hvad besty-
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Børnehaveklasser og 2. årgang 
 Pia Goul  -  piagoul1@gmail.com  
 
1.,3. og 6. årgang  
Jørgen Søndergaard – jrsondergaard@gmail.com  
 
4. og 5. årgang  
Bo Marcher – BSM@vejen.dk   
 
7. og 9. årgang  
Rikke Hymøller –  rihy@varde.dk 
  
8. årgang  
Torben Lundorff – lundorff77@live.dk  

  
Vi skal have lavet en skabelon for, hvad I 
skal fortælle om ved møderne. 
 

relsens opgave er. 
Det skal overvejes om der på sigt skal laves noget in-
fomateriale evt. folder, film e.lign. 
 
SF sender materiale til alle. 

6. Varde Kommunes budget for 2022 er sendt 
i høring. 
Bilag 

Drøftelse.. 

Rikke laver forslag til svar mht. km-afstanden for berettigel-
se til at få buskort. 

SF udarbejder et høringsforslag. 

7. Eventuelt 
Punkter til næste møde: 
Det blev på mødet i juni besluttet, at vi i 
starten af det nye år skal evaluere mobilte-
lefonordningen i udskolingen. 

Punkter:  

 Hvad forventer vi os af et forældremøde? 

 Profilering af skolebestyrelsesmøde. 

 Gennemgang af trivselsundersøgelsen 

 Årshjul 

 

 


