
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 
Dato: Tirsdag d. 24. januar 2023 

Tidspunkt: 17:00-19:00 

Mødested: Janderup Skole  

 

Deltagere 

Helene Schaldemose (formand) 

Helle Bai - Afbud 

Jørgen Søndergård 

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 

HS: Jannie, Trine og Helene er inviteret til 
temaaften på forvaltningen om børne og 
unge syn. 
Der skal følges op på om elevrep. er klar til 
næste møde. 
MB: Der har været en artikel på jv.dk 
omhandlende de ”høje” 
sygefraværsprocenter på Janderup Skole. 
Der er usikkerhed om tallene er helt 
korrekte.  
  

2.  Orientering om tilbuddet på 
Samuelsgården (SFO2) og juniorklub på 
Janderup Skole. 
Conny Andersen og Birgitte Termandsen 
deltager i denne del af mødet. 

Birgitte informerede om juniorklubben i 
Janderup: Juniorklubben er et tilbud for 
elever i 4-6 klasse.  
Det fungerer godt. Der laves løbende en 
aktivitetsplan for klubben. Tilbuddet er 
gratis. Der er pt. tilmeldt 37 medlemmer 
med et fremmødetal på ca. 20 stk. pr. gang. 
Der er en lukket fb-gruppe til 
forældreinformation. Åbningstider: tirsdag, 
onsdag og torsdag kl.: 14.00-15.30. 
Økonomien er fremmødeafhængig med 4 
tællinger om året. 
Conny fortalte om Samuelsgaarden: 
Samuelsgaarden er en sfo2. 
Samuelsgaarden har åbent 5 dage om ugen, 
der er 137 medlemmer, 3. årgang må også 



 

komme på Samulelsgaarden. Nogle gange er 
der aktiviteter målrettet enkelte årgange. 
Aktiviteterne er flere gange bestemt ud fra 
elevernes ønske. Det koster 530 kr. pr. 
måned at gå på Samuelsgaarden. Der kan 
være brugerbetaling til ”større” aktiviteter. 
Mål og indholdsbeskrivelsen er netop 
revideret. Samuelsgaardens venner er en 
støtteforening der bidrager til aktiviteter 
mm. Der opleves stor forældreopbakning til 
hjælp ved praktiske opgaver på 
Samuelsgaarden. 

3.  Opfølgning på mødet mellem 
repræsentanter fra skolebestyrelsen og 
repræsentanter fra SFO på Blåvandshuk 
Skole (fra forrige møde) 

Der har været afholdt et møde med 
repræsentanter fra sfo1 på Blåvandshuk 
Skole og skolebestyrelsen.  
Der blev aftalt, at man skal se på hvordan 
samarbejdsrelationerne mellem sfo og skole 
kan forbedres. 
Ledelserne fra de to afdelinger vil arbejde 
med det den næste tid. 
 

 

4.  Orientering om, hvordan skolen griber det 
an, når der sker noget voldsomt på 
skolen? (fra forrige møde) 

Ved voldsomme hændelser i løbet af dagen 
vil forældrene blive orienteret pr. telefon 
eller på skrift hvis det vurderes nødvendigt.  
I hver enkelt tilfælde kan der være stor 
forskel på situationerne, og derfor er der 
stor forskel på, hvordan de håndteres.  
Drøftelse omkring inklusionsproblematikken.  

5.  Trafik og sikkerhed. (fra forrige møde) 
Vi havde d. 11. januar besøg af 
repræsentanter fra Teknik og Miljø, vor vi 
redegjorde for de trafikale udfordringer, 
der er ved skolerne. 

I Oksbøl så vi på tilkørselsforholdene ved 
Moltkes Allé ift. P-pladser mm. og 
Skolevænget i området ved indkørslen til 
skolen ift. afsætning af elever.  
I Janderup så vi på: 
Vesterled ift. hastighedbegræsning 
Krydset v. Nybrovej/Hebovej. 
P-pladsen mellem børnehave og skole. 
Formanden: ”Sikker Trafik” tilbyder 
skoletrafiktest mm. – De enkelte afdelingers 
trafikansvarlige forholder sig til testen.  
 

6.  Budget 2023 
Gennemgang, drøftelse og beslutning 
Bilag 1 

SF gennemgik regnskab og budget med 
nuancering af forskellige poster. 
Ved kommende budgetgennemgang vil 
skolebestyrelsen gerne have en 
sammenligning af budgetter ift. de enkelte 
års budgetter til alle konti. 
 



 

7.  Orientering om arbejdet i de 
udviklingsgrupper, som det pædagogiske 
personale i dette skoleår har deltaget i 
Orientering 

Udsat til næste møde 

8.  Næste princip vi skal have arbejdet med 
er ”Undervisningens organisering”. 
Vi skal have nedsat et udvalg, som vil 
udarbejde et forslag. 

Udsat til næste møde 

9.  Eventuelt Referatfilmen laves af Helene S. 
Næste møde afholdes på Janderup Skole kl. 
17.30. 

 

 


