
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 
Dato: Tirsdag d. 23. august 2022 

Tidspunkt: Kl. 17.00 (rundvisning fra 16.30) 

Mødested: Blåvandshuk Skole  

Bemærk der er rundvisning på Blåvandshuk Skole fra 16.30 til 17.00 

 

Deltagere 

Helene Schaldemose (formand) 

Helle Bai 

Jørgen Søndergård (afbud) 

Monica Lykke Nielsen 

Thomas Heide Christensen (næstformand) 

Tina Bentsen 

Trine Kærgaard Andersen (afbud) 

Anne Mette Thrane 

Jannie Gammelgaard 

Trine Strandby 

Finn Jensen 

Morten Sørensen 

Svend Faurholt 

 

Dagsorden Referat 
1. Efterretninger 

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

Elevrepræsentanter skal være valgt, så de har 
mulighed for at deltage på næste 
bestyrelsesmøde 

2. Forventningsafstemning i forhold til arbejdet 
i bestyrelsen 
Drøftelse og indgåelse af aftaler 
Bilag: Nuværende forretningsorden 

Formanden forventer, at møderne afvikles med 
fokus på dagsordenen i god orden og respekt for 
mødets vigtighed. 
Bestyrelsen er enig. 
Formanden spørger til enkelte punkter i 
forretningsordenen. 
Tidsfristen til godkendelse af referat diskuteret. 
Tidsfristen fastholdes. 

3. Mødekalender for dette skoleår 
Tirsdag d. 23. august 2022 
Torsdag d. 29. september 2022 
Mandag d. 31. oktober 2022 
Tirsdag d. 6. december 2022 
Tirsdag d. 24. januar 2023 
Mandag d. 27. februar 2023 
Torsdag d. 30. marts 2023 
Onsdag d. 3. maj 2023 
Torsdag d. 8. juni 2023 
 
Hvilket klokkeslæt? 

Enkelt dobbeltbookning på personalesiden, 
mødekalenderen tilrettet. 
Der ønskes rundvisning på Janderup Skole i 
forbindelse med det første møde der. 
Den starter 16:30 
Den rullende mødekalender giver også 
småproblemer, der rettes også til. 
Vedtaget mødekalender 

• Torsdag d. 29. september kl. 17-19 
Janderup (rundvisning fra 16.30) 

• Mandag d. 31. oktober kl. 17-19 Oksbøl 



 

Kan datoerne godkendes? • Tirsdag d. 6. december kl. 18-20.30 
Oksbøl med spisning 

• Tirsdag d. 24. januar kl. 17-19 Janderup 

• Mandag d. 27. februar kl. 17-19 Oksbøl 

• Torsdag d. 30. marts kl. 18-20 Janderup 

• Onsdag d. 3. maj kl. 17-19 Oksbøl 

• Torsdag d. 8. kl. 18-20 Janderup 

4. Varde Kommunes Budget for 2023 og 
overslagårene. 
Der vil på mødet blive givet en overordnet 
redegørelse omkring de forhold, der berører 
skole og SFO 
Bilag: Høringsmateriale (det kan ikke 
anbefales at printe alle bilagene ud) 

SF indleder med baggrundsinfo om kommunale 
budgetter og forhold generelt og Varde 
Kommunes specifikt. 
SFO’erne er i størst risiko for reduktioner i 
økonomien. 
SF gennemgår de foreslåede reduktioner på 
området. 
Adskillige spørgsmål til åbningstid, timetildeling 
og andre teknisk -/administrative spørgsmål. 
SF oplæser SFO-ledernes kommentarer til de 
foreslåede reduktioner. 
Fx gøres opmærksom på, at skoledagen er blevet 
kortere, derved er SFOs åbningstid længere, 
mens der foreslås reduceret økonomi. 
Foreslået øget forældrebetaling i SFO: 
SF gennemgår forslaget og de lokale forhold med 
indflydelse på dette. 
Der stilles flere spørgsmål til detaljer, 
optællingsmetode og dækningsgrad. Det 
konkluderes, at vores SFO’er ligger flot på 
dækningsgraden i forhold til resten af 
kommunen. 
Der er enighed om at en øget forældrebetaling vil 
ramme socialt skævt. 
SF påtager sig at formulere et forslag til et 
høringssvar med fokus på social slagside og 
risikoen for at ramme sårbare børn. 
Forslag om at fjerne sprogstimulering i 
børnehaverne. 
Bestyrelsen er bekymret for hvordan det vil 
påvirke chanceligheden i skolen. 
Forslag om serviceniveau for skolekørsel 
Indgår ikke i bestyrelsens høringssvar 
Forslag Ordblindeindsats 
Forslaget udløser mange forståelsesmæssige 
spørgsmål 
Der spørges også til skolernes reelle oplevelser 
med ordblinde. 
En øget indsats hilses velkommen. 

5. Skolepatrulje ved Janderup Skole  Snak om mulighederne for etablering af SP. på 
Vesterled 



 

Der er ønsket en redegørelse om, hvorvidt 
dette er en mulighed, og om der er behov 
Morten redegør 

MS gennemgik udfordringerne ved oprettelse af 
skolepatrulje. 
MS undersøger alternative muligheder. 
Bestyrelsen mener det er problematisk at 
overlade et skolepatruljeansvar til 6. klasses 
børn. 

6. Gennemgang af ”Vejledende årshjul” for 
skolebestyrelsens arbejde 
Redegørelse ved Helene og Svend 

Faste – og kendte dagsordenspunkter 
gennemgået møde for møde. 
Ingen bemærkninger 

7. Information om centralt besluttede 
ændringer for skolen i dette skoleår 
Redegørelse 

SF gennemgår ændringerne: 
Nationale tests udgår og erstattes af en simplere 
system. 
Der spørges til forskellene på adaptive tests og 
ens formulerede tests til alle. 
De nye tests forventes online i nov./dec. 
Risikotest for ordblindhed 
Snak om ordblinde, deres muligheder og 
udfordringer. 
Meddelelsesbogen: 
SF gennemgår beslutningen om den digitale 
meddelelsesbog. 

8. Rekruttering af personale – hvordan ser 
situationen ud generelt? 
Aktuelt: Hvem vil indgå i ansættelsesudvalg 
til de ledige stillinger i SFO 1 og SFO 2? 

SF gennemgår problemerne med at skaffe 
kvalificeret arbejdskraft. 
Det er ikke et problem vi står alene med i Varde 
Kommune, men noget der ses på nationalt plan. 
Pt. er der 2 stillinger slået op på Blåvandshuk 
Skole. 
Forældrevalgt bestyrelsesrepræsentant udpeget 
til ansættelsesudvalgene. 

9. Eventuelt Koordinering af workshops for nye 
forældrevalgte. 
Formanden registrerede deltagelsesfordelingen 
og overlod tilmeldingen til SF 
Koordinering af bestyrelsens præsentation ved 
Lola Jensen Arrangementet. 
Snak om meget varme klasseværelser på 
baggrund af forældrehenvendelse. 
Problemet opstår ifm. hedebølge. 
SF fortalte om elevtallet på 7. årgang, som 
desværre er for højt og kan resultere i opdeling af 
de 2 klasser. 
Mødet afsluttet med ros til mødelederen. 

 


