
 

    

Skolebestyrelsesmøde 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

 
Dato:  Onsdag den 6. april 2022 
Tidspunkt: Kl. 17.00  
Mødested: Mødet foregår på Janderup Skole  
 
 

Deltagere  

Rikke Elbæk (fmd.) 
Pia Goul 
Torben Lundorff - afbud 
Tina Bendtsen 
Bo Marcher  
Jørgen Søndergaard 
Trine Haldrup 

Linn Uldal 
Jannie Gammelgaard -afbud 
Trine Søgaard Strandby 
Bastian Rasmussen (elevrådsformand Blåvandshuk Skole) 
Heidi Krabbenhøft (elevrådsformand Janderup Skole) 

Svend Faurholt 
Finn Jensen 
Morten Bech Sørensen 

 

 

Dagsorden 
2. Velkomst  

 
 

   

1. 
 
 
 
 

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

SF: Vi har fået Ukrainske flygtninge på begge matrik-
ler. Det er en kompliceret opgave som vi løser efter 
bedste evne.  
På Blåvandshuk Skole vil skoledagen starte kl. 7.55 
næste år. 
FJ: Vi har fået bevilget midler fra en renoveringspulje 
på Blåvandshuk Skole til renovering af skolekøkken, 
thekøkkener og gulv i et lærerværelse. 
MS: På Janderup skole er der en ansat der stopper. 
Der skal ansættes en lærer i stillingen. I et kommende 
ansættelsesudvalg vil Trine gerne deltage i. 
Bastian: Der er et ønske fra elevrådet om bl.a. en mi-
kroovn. 
Elevrådet for Janderup: MS har lovet der bliver ind-
købt fodboldnet. 
 
 



 

    

2. 
 

En generel drøftelse om inklusion. 
Der er netop udgivet en stor evaluering 
af inklusionsindsatsen i folkeskolen. 
Hovedkonklusionerne er blandt andet: 

• Der bliver flere elever med be-
hov for støtte 

• Flere elever har diagnoser 

• Elever med behov for støtte kla-
rer sig dårligere 

• Trivslen halter 

• Flere lærere har rette kompe-
tencer 

Læs den vedhæftede artikel fra Politi-
ken (bilag 1) 

Begrebsafklaring og drøftelse. 
 

3. 
 
 

Skolens ledelse redegør for, hvordan 
man har grebet overvejelserne om det 
kommende skoleår an 

SF redegjorde for planlægningen af det kommende 
skoleår.  

• Der har været afholdt skolemøder hvor der 
blandt andet er arbejdet med ideer til udvik-
lingsmuligheder for Blåvandshuk og Janderup 
Skoler. 

• Der har været afholdt div. Evalueringer til brug 
for planlægningen. 

• Fagfordelingen er startet op på begge skoler. 

• Timerne til den understøttende undervisning 
vil næste år blive konverteret til 2-
voksenordninger, som bl.a. betyder at skole-
dagene bliver kortere for alle elever. 

 
 

 
 
 
 

4. Valgbestyrelsen bestående af Rikke, Jør-
gen og Svend redegør for, hvordan det 
kommende skolebestyrelsesvalg kommer 
til at foregå (bilag 2) 

SF fremlagde procesplanen for skolebestyrelsesvalget. 
Det er vigtigt at man begynder at finde kandidater. 
Valget vil være afsluttet d. 30/5. 
Der skal laves en ”reklamekampagne” så der kan fin-
des kandidater. Forslag til kampagnemetoder: plakat 
til opslag på strategiske steder, videoopslag mm. på 
facebook og aula mm. 

5. Økonomigennemgang pr. 31. marts 2022 
(bilag 3) 

SF og MS gennemgik økonomien. 



 

    

6. Eventuelt Næste dagsorden: Birgitte og Conny kommer med til næste 

møde. 

Afbud fra Pia, Trine og Jannie til næste møde. 

 

 
 


