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Skolebestyrelsesmøde 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

   
 

Dato:  07.12.2021  
Tidspunkt: kl. 17.00 
Mødested: Blåvandshuk Skoles kantine 
 
Bemærk: Der serveres efter mødet en let julefrokost  
 
Deltagere: 
Rikke Elbæk,  
Pia Goul (PG)         
Torben Lundorff (TL)   - afbud  
Tina Bentsen (TB)   
Bo Marcher (BM)  
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) 
 

Dagsorden/referat 
 

2. Velkomst  
 
 

   

1. 
 
 
 
 

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

 

Formand: intet 
SF:  

• Retningslinjerne mht. covid19 løsnes op de næ-
ste dag. 

• Der er indført krav om coronapas for medar-
bejdere. Der foretages stikprøvekontrol 

• Vores to nye medarbejdere i Oksbøl er startet. 
Elevråd: 

• I udskolingen er der lavet bordtennisturnering 
for at skabe mere aktivitet i pauserne. 

• I Janderup har man på seneste møde talt om 
ønskerne: hoppepude, trampoliner, nye net til 
fodboldmål og man ønsker madordningen kan 
etableres en ekstra dag om ugen. 

 

2. 
 

Personalefravær 
Der gives en kort redegørelse omkring 
det generelle personalefravær samt om, 
hvordan ledelsen håndterer fravær. 

SF og MS redegjorde for arbejdet med sygefravær på 
de to skoler ud fra emnerne: 

• Sygefraværssamtaler/nærværssamtaler 

• Vikarplaner 

• Vikardækning 
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3. 
 
 

Information om APV 
På mødet i november blev der givet en 
overordnet redegørelse for, hvordan vi 
på det tidspunkt havde tænkt os, at der 
blev arbejdet videre med den viden, 
som APV´en har givet os. 
Der gives en kort redegørelse for, hvor 
langt vi er nået. 
 

FJ redegjorde for arbejdet med APVén. Pt. har AM-
gruppen fået sparring mht. handleplaner fra kommu-
nens arbejdsmiljøkonsulent, MED-udvalget og ledel-
sesteamet. De kommende uger vil personalet blive 
inddraget i sparringssamtalerne. 
 
 

4. Forkortelse af skoledagen 
§16 b i Folkeskoleloven giver mulighed for 
at afkorte skoledagen yderligere. Hvis man 
udnytter denne mulighed, så skal den tid, 
skoledagen forkortes med konverteres til 
to-voksen lektioner. På Blåvandshuk Skole 
vil vi kunne inddrage introerne (5 x 25 mi-
nutter) for alle klassers vedkommende. På 
Janderup Skole er det noget mindre. 
 
Godkendelse af afkortning gives som ud-
gangspunkt af kommunalbestyrelsen for et 
år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis 
det vurderes fortsat at være den rette løs-
ning for den enkelte klasse. Kommunalbe-
styrelsen kan selv foretage hver enkelt god-
kendelse, men den kan også vælge at dele-
gere denne kompetence til forvaltningen 
eller til den enkelte skole (skolelederen eller 
skolebestyrelsen). Uanset om kommunalbe-
styrelsen har delegeret sin beføjelse eller ej, 
spiller skolebestyrelsen en vigtig rolle, når 
muligheden for at afkorte skoledagen brin-
ges i spil.  
 
Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en 
udtalelse, inden der kan træffes beslutning 
om at afkorte skoledagen. Derudover er det 
skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med 
skolens virksomhed, og det indebærer også 
at føre tilsyn med, at de ressourcer, der 
ellers ville have været brugt til den under-
støttende undervisning, også bliver overført 
til flere voksne i klassen i fagundervisnin-
gen. 
 
Der skal forud for en eventuel beslutning 
tages en drøftelse blandt det pædagogiske 
personale. 
 
Skolens ledelse har henvendt sig til kørsels-
kontoret og Sydtrafik med henblik på at få 
nye afgangstider fra august 2022 

FJ fremlagde pædagogisk udvalgs indstilling til at ti-
merne til den understøttende undervisning konverte-
res til 2-voksentimer. 
Skolebestyrelsen bakker op om indstillingen fra PU. 
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5. Økonomi –  
Opfølgning (bilag 
uddeles på mødet) 

 SF redegjorde for økonomien.  

6. Gennemgang af 
principper med 
henblik på, om der 
er nogle der skal 
revideres 
Bilag – Principper i 
Skolebestyrelsen 

  Punktet tages op på næste møde. Her forventes det at alle 

medlemmer har læst alle principper. 

7. Eventuelt Punkter til næste møde: 

Madordning på Janderup Skole 

Kommende skolebestyrelsesvalg. 

 


