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Skolebestyrelsesmøde 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:  03.11.2021  
Tidspunkt: kl. 17.00 
Mødested: Janderup Skole 
 
Deltagere: 
Rikke Elbæk,  
Pia Goul (PG)         
Torben Lundorff (TL)     
Tina Bentsen (TB)   
Bo Marcher (BM) (fraværende) 
Jørgen Søndergård  
Trine Haldrup 
 
  
 
 

 
Linn Uldal (LC) 
Jannie Gammelgaard (JG) 
Trine Søgaard Strandby (TS) 
Heidi Christensen Krabbenhøft (6A Janderup, 
elevrådsformand) 
Bastian Irming Rasmussen (7A Blåvandshuk, 
elevrådsformand) 
 
Finn Jensen (FJ)  
Svend Faurholt (SF) 
Morten Bech Sørensen (MS) 

 
 

2. Velkomst  
 
 

  Referat: 

1. 
 
 
 
 

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

 

SF:  

• Der er ansat en ny lærer i stedet for Stine H. 

• Franz har opsagt sin stilling – han skal videre til 
en lederstilling. 

• Vi opslår snarest en stilling med fysik-kemi mm. 
Bastian:  

• Elevrådet i Oksbøl ønsker mere udsmykning og 
whiteboard til grupperummene, flere hygge-
kroge i kantinen. 

• Elevrådet vil gerne have kakaopulver tilbage 
Betinas bod.  

• Elevrådet er i gang med arrangere en bordten-
nisturnering for at få mere social aktivitet i ud-
skolingen. 

Heidi:  

• Heidi er valgt som formand i Janderup. 

• Elevrådet vil gerne have en pannabane. 

• Elevrådet vil gerne have mobiltelefoner tilbage 
i frikvarterene. Rikke forklarede begrundelsen 
for at man i skolebestyrelsen ikke ønsker mobil-
telefonerne retur. 

2. 
 

Information om APV 
Medarbejderne har i september-
oktober haft mulighed for at svare på en 

SF & FJ orienterede om APVén og arbejdet med denne. 
TL savner ofte den positive tilgang til arbejdsmiljøet 
hvor man fremhæver de positive svar.  
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række spørgsmål om det fysiske og psy-
kiske og fysiske arbejdsmiljø. 
Resultatet er gennemgået af arbejdsmil-
jøgruppen som er i gang med at lave en 
handleplan. 
 

3. 
 
 

Orientering om status på skolernes 
bygninger 
Det er aftalt, at skolebestyrelsen en 
gang om året skal have en gennemgang 
af hvilke udfordringer og ønsker skolens 
ledelse har omkring vore bygninger. 
 

MS:  
• Der er ikke nyt i sagen om den gamle sfo-

bygning. 

• Der skal renoveres på de gamle ”skure” 

• Udeområdernes beplantning skal der ses på i 
samarbejde med ejendomscenteret. 

• Der skal skiftes flere gulve på skolen - proces-
sen er i gang. 
 

FJ: 

• Adm.bygningen har i år fået en facaderenove-
ring, facelift på beplantning og fliser. 

• I adm.bygningen er der etableret et nyt møde-
lokale og depot. 

• Der er kommet nye gulve i flere klasselokaler 
og der er behov for flere udskiftninger. 

• Halvtaget i skolegården skal igennem en min-
dre renovering. 

• Der er lavet flere kloakrenoveringer 

• Samuelsgårdens porte v. dyregården fornyes 

• Diamanten står overfor en renovering af døre 
og vinduer. 

• Der er det seneste år indkøbt 3 nye multibaner 
i på Samuelsgården, miniklubben og skolegår-
den. 

• Der er ønsker om renovering/forbedringer i lo-
kale 85, lokale 01, billedkunstlokalet og lofterne 
i a-fløjens lokaler. 

4. Faglige resultater på skolerne 
Det er aftalt at skolens ledelse en gang 
om året redegør for hvordan skolens 
elever generelt har klaret sig ved af-
gangsprøver og ved nationale test. 
Testresultater er fortrolige, og de bilag 
som ved mødet vil blive uddelt skal ef-
terfølgende samles ind igen. 
 

Gennemgang og drøftelse af de faglige resultater. 
 

5. Hvordan tilrettelægger man den gode 
skole-hjemsamtale? 
Drøftelse af, hvad der skal til for at for-
ældre føler, at forældremøder fungerer 
engagerende og involverende. 
 

Drøftelse omkring hvad der skal til for at en skole-

hjemsamtale er god og frugtbar. 

• Dialogen skal i centrum 

• Eleven skal have en aktiv del i dialogen 

Punktet tages op igen. Til dette punkt skal det kvalificeres 
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fra lærerne. 

6 Eventuelt Punkt til næste møder: Personale og sygefravær… 

 


