
 

      

 
 

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) 

Dagsorden 
2. Velkomst     
1. 
 
 
 
 

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

 

 

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. 

 

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. 

 

4. Ansættelsesudvalg 
 
Punktet er til drøftelse. 

 



 

      

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

 

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

 

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

 

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. 
 

 

9. Eventuelt  

 


