
 

 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 
Dato: Torsdag d. 29. september 2022 

Tidspunkt: Kl. 17.00 (rundvisning fra 16.30) 

Mødested: Janderup Skole  

Bemærk der er rundvisning på Janderup Skole fra 16.30 til 17.00 

 

Deltagere 

Helene Schaldemose (formand) 

Helle Bai - afbud 

Jørgen Søndergård - afbud 

Monica Lykke Nielsen 

Thomas Heide Christensen (næstformand) 

Tina Bentsen 

Trine Kærgaard Andersen 

Anne Mette Thrane 

Jannie Gammelgaard 

Trine Strandby 

Finn Jensen 

Morten Sørensen 

Svend Faurholt 

Kasper Thomsen

 

Dagsorden Referat 
1.  

 
 
 

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

HS: Der er inviteret til dialogaften i oktober 
måned – SF og HS deltager. 
SF: Der er ansat to lærere til udskolingen. 
MS: Der er afholdt det første arrangement 
ifb. overgangen fra børnehave til skole i 
Janderup. 
Der er generel tavshedspligt til møderne. 
Man kan referere fra mødereferatet 
Elevråd: Der er valgt formand og 
næstformand på de to skoler.  

2.  Økonomi 
Oplæg om hvordan skolerne tildeles midler 
fra Varde Kommune.  
Hvordan foregår budgetlægningen? 
Hvad er reglerne for overskud/underskud? 
 
Opfølgning på økonomien pr 20. 
september 
 
Bilag 1: Opfølgning pr. 21. sep. 

SF gennemgik i skitseform hvordan 
økonomien tildeles. Se bilag. 
SF gennemgik den økonomiske situation pr. 
21/9-22 på de to matrikler. Organisationen 
følger generelt det budgetterede. I Janderup 
har man en udfordring med hensyn til at 
tilpasse personaleudgifterne til det 
budgetterede. På Janderup Skole har man 
fokus på hvordan der kan spares penge.  
På Janderup Skole sfo er der behov at holde 
åbent en ekstra dag om ugen i 
juniorklubben. 

3.  Skolens principper 
Gennemgang med henblik på, at alle i 
bestyrelsen får et kendskab til indholdet. 
Tanken er, at vi på det kommende møde 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved hvor 
stort kendskab forældre generelt har til 
principperne. 
 



 

 

tager en dialog om, hvilke principper det 
eventuelt skal revideres. 
 
Bilag 2: Skolens gældende principper + 
folder fra Skole og Forældre 

Gennemgang af hvordan der skal arbejdes 
med evaluering af principperne. 
Principperne skal evalueres i følgende 
prioritering: 
1: Princip for skole/hjemsamarbejdet 
2: Princip for ekskursioner, lejrskole og 
skolerejser. 
3: Princip for undervisningens organisering. 
4: Princip for arbejdets fordeling…… 
5:Princip for SFO´s virksomhed 
6: Princip for underretning af hjemmene om 
elevernes udbytte af undervisningen. 
Når et princip skal evalueres, skal der være 
et oplæg til princippet på mødet og input til 
dette oplæg drøftes og rettes til. 
På næste møde kommer det første 
princippet: ” Princip for 
skole/hjemsamarbejdet” på. 

4.  Alle forældremøder er nu afviklet – er der 
noget vi generelt kan gøre bedre? 
En runde med tilbagemeldinger fra 
forældre og lærere. 
 
 

På årets møder på Blåvandshuk, var der 
the/kaffe og knækbrød til forældrene med 
succes – Det ønsker man også på Janderup 
næste år. 
Det er godt med større fokus på dialog 
mellem forældrene på møderne.  
Det er vigtigt der er en dagsorden til 
forældremøderne. 
Ved arrangementer arrangeret af forældre 
deltager lærerne ikke altid pga. lærernes 
arbejdstid og regler omkring lærernes 
tilsynsforpligtelser. 

5.  Vi er blevet stillet spørgsmål om 
anvendelsen af IPad, mobiltelefoner og 
Pc’er i SFO’erne og juniorklubberne som en 
pædagogisk aktivitet.  
Svend har undersøgt det, og vil på mødet 
redegøre. 
 

SF redegjorde om punktet. 
Generelt må man ikke bruge ipad, 
mobiltelefoner, og pcére i sfoérne.  
Man har en stigende udfordring med 
elevernes brug af smartwatch. 
Juniorklubben er ikke et pasningstilbud men 
et fritidstilbud og her er reglerne mere 
liberale. 
Der var i skolebestyrelsen en opfattelse af at 
redegørelsen ikke var i tråd med daglig 
praksis. 
SF undersøger sagen nærmere igen og 
kommer med en opfølgning på næste møde. 
 

6.  Skolepatrulje ved Janderup Skole 
 
Det blev på forrige møde besluttet at 
Morten skulle undersøge, om der er 

Morten redegjorde med udgangspunkt i at 6. 
klasserne skal være skolepatrulje. Det er 
muligt at have 6. klasser til at stå 
skolepatrulje, men antallet af elever i 6. 



 

 

alternative muligheder i forhold til 
skolepatrulje. 
 

klasse kan være en begrænsning. Morten 
undersøger det nærmere.  

7.  Tilbagemeldinger fra kurset for 
bestyrelsesmedlemmer på Rådhuset den 
20. september. 
 

Det var generelt en god aften.  
Workshoppen ”ny i skolebestyrelsen” og 
”kontakten formand skoleleder” var på flere 
punkter en gentagelse af 
introduktionsoplægget.  
Specielt var der flere der spændende indslag 
om årshjul for tilsyn, principper mm. som vi 
kan tage med i arbejdet. 
Det kan give mening at have 
medarbejderrepræsentant. og 
elevrepræsentant. med til aftenen. 
Husk: påmind om modtagelse af slides fra 
mødet. 
FJ sender en mail til forvaltningen med en 
evaluering. 

8.  Eventuelt Der ønskes et punkt om brugen af 
smartwatches på et skolebestyrelsesmøde. 
Temperaturen er pr. dags dato sænket til 19 
grader i alle indendørs lokaler. 
På Janderup skole har man droppet kravet 
om at gå uden sko indendørs. 

 

 


