
 

    

Skolebestyrelsesmøde 
Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 

 
Dato:  Mandag den 2. maj 2022 
Tidspunkt: Kl. 16.30 og 18.00 – 19.00  
Mødested: Blåvandshuk Skole  
Bemærk:  Kl. 16.30 har vi inviteret til valgmøde på Blåvandshuk Skole, og vi har aftalt, at det 

ville være godt, hvis nuværende forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen kun-
ne være til stede her. Selve skolebestyrelsesmødet er fra 18.00 – 19.00. 

 
 

Deltagere  

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

Svend Faurholt 
Finn Jensen 
Morten Bech Sørensen  
Linn Uldal 
Jannie Gammelgaard 
Trine Søgaard Strandby (afbud) 
Bastian Rasmussen (elevrådsformand Blåvandshuk Skole) 
Heidi Krabbenhøft (elevrådsformand Janderup Skole) 

  

 

Dagsorden 
2. Velkomst  

 
 

1. 
 
 
 
 

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

Skoleledelsen: Der er opslået stillingsopslag ift. ledige stil-
linger 

2. 
 

To voksne i klasserummet er Varde Kom-
munes gennemgående indsatsområde 
også i de kommende år. 
Som de øvrige skoler i kommunen har vi 
hos os valgt at forkorte skoledagen og an-
vende den dermed opståede frie ressource 
til at der i endnu højere grad er to voksne i 
klasserummet. 
I alle klasser vil der i det kommende skoleår 
være to voksne til stede i 8-12 af klassens 
ugentlige lektioner. 
På mødet vil vi præcisere ovenstående og vi 
vil fortælle om vores erfaringer fra indevæ-
rende skoleår. 

SF orienterede om erfaringerne omkring to-
voksenordingen og om opgaven som pilotskole i Varde 
Kommune. 
 



 

    

3. 
 
 

Orientering om valgfag i udskolingen 
Herunder specielt de valgfag som vi tilbyder 
i samarbejde med Ungdomsskolen og sene-
ste nyt om muligheden for at få etableret 
et hold med titlen ”Unge i front” 

FJ orienterede om valgfagsudbuddet og dets organisering. 
 

4. Elevplanerne har i indeværende skoleår 
været suspenderet, og de er politisk blevet 
besluttet af de fra næste skoleår helt ud-
går og erstattes af ”Meddelelsesbogen” 

FJ orienterede hvor langt man var kommet med meddelel-
sesbogen lovgivningsmæssigt på landsplan. Meddelelses-
bogen skal erstatte elevplaner og UPV. 
 

5. Orientering efter valgmødet og status på 
valget 

Der er pt. 5 opstillede og der mangler derfor 2 mere. Alle 

skal forsøge at finde nye kandidater. 

6. Eventuelt  

 
 
 


