
 
 

 

 
Skolebestyrelsesmøde 

Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 
   

 
Dato: 27. september 2021  
Tidspunkt: Kl. 17.00  
Mødested: Blåvandshuk Skole, personalerummet 
 
Deltagere: 
Rikke Elbæk (fmd.) 
Pia Goul - Afbud         
Torben Lundorff - Afbud    
Tina Bentsen  
Bo Marcher 
Jørgen Søndergård  
Trine Haldrup 
 
  
 

 
Linn Uldal 
Jannie Gammelgaard 
Trine Søgaard Strandby 
Bastian Rasmussen 7A (elevrådsfmd. Blåvands-
huk Skole) 
Elevrepræsentant Janderup Skole 
 
Finn Jensen  
Svend Faurholt 
Morten Bech Sørensen

Dagsorden 
 

2. Velkomst  
 
 

  Referat 

1. 
 
 
 
 

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

 

 
1. Formand: Intet  
2. Skoleledelsen: Vi har et barselsvikariat som be-

sættes snarest. Der kommer et andet barselsvika-
riat om kort tid, som også vil blive besat. Der har 
været en opsigelse pr. 1/11. Denne stilling bliver 
umiddelbart ikke genbesat. I Janderup er der en 
sygemelding og der er ansat en vikar. 

3. MED: APV’en er igangsat. 
4. Elevråd: Bastian er valgt som formand for elevrå-

det i udskolingen. 
5.  Her er der talt om mobilordningen og om indret-

ning + brug af kantinen. 
6. Andre: Intet 

 

2. 
 

Årshjulet for bestyrelsens arbejde gen-
nemgås. 
Bilag  
 
 

SF gennemgik årshjulet. Der skal tilskrives i årshjulet 
hvor møderne skal afholdes. 
Punktet omhandlende profilering af skolebestyrelsen 
tages op i januar. 

3 Principper for skole-hjem-samarbejdet 
og de tilhørende retningslinjer.  
Der er taget en Folketingsbeslutning 
om, at skolerne i Danmark har fået en 

På Blaavandshuk og Janderup Skole har vi aflyst elev-
planerne og erstattet dem med en ekstra obligatorisk 
skolehjemsamtale i 2. halvår af skoleåret. SF oriente-
rede om dette og om forventningerne til skole-
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række frihedsgrader. Blandt andet skal 
man ikke i dette skoleår udfærdige 
elevplaner. I stedet skal man finde an-
dre løsninger i forhold til at involvere 
forældre i deres børns faglige udvikling. 
Bilag  
 

hjemsamarbejdet. 
Drøftelse – Skolebestyrelsen vil gerne have dialogen i 
centrum omkring skole-hjemsamtalerne. Samtalen er 
ikke en afrapportering, men en gensidig og konstruktiv 
dialog.  
Emnet drøftes i afdelingerne. 
Når skole-hjemsamtalerne er afholdt skal der laves en 
undersøgelse omkring forældrenes forventninger til 
skole-hjemsamtaler og forældremøder mm.  

4. 
 
 

Økonomi – opfølgning 
Bilag  

SF og MS orienterede om økonomien på de to skoler. 

5. Varde Kommunes budgetforlig 2022-25 
(bilag eftersendes) 

SF orienterede om budgetforliget. 

6. Gennemgang og drøftelse af trivselsmålin-
gen fra foråret 
Blåvandshuk: Gennemgang ved Svend 
Janderup: Gennemgang ved Morten 
 

SF orienterede om trivselsmålingen, med efterfølgende 

drøftelse. Trivselsmålingerne bliver brugt i klassekonferen-

cer og i lærernes drøftelse omkring elever til brug for plan-

lægning af undervisning mm. 

7. Hvordan forholder vi os til mobiltelefoner i 
udskolingen? Ordningen er evalueret 
blandt eleverne. Oplæg ved Finn. 
 

Drøftelse omkring mobilpolitikken. Skolebestyrelsen ønsker 

at bibeholde den gældende mobilordning. Der er positive 

tilbagemeldinger fra lærersiden omkring den gældende 

ordning. Brugen af pc i pauserne skal ske på et senere tids-

punkt. 

8 Eventuelt: 
Indeklima på A-fløjen på Blåvandshuk Skole 

 

 

 


