
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 
Dato: Tirsdag d. 6. december 2022 

Tidspunkt: Julefrokost fra kl. 18:00. Selve mødet afholdes 18:30-20:30 

Mødested: Blåvandshuk Skole  

 

Deltagere 

Helene Schaldemose (formand) 

Helle Bai 

Jørgen Søndergård 

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 

 

Dagsorden Referat 
1.  

 
 
 

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

HS: Der har været et møde vedr. 
henvendelse fra sfo1. 
SF: Der er ansat 1 pædagog med start 1/1-23 
Den frie lærerstilling er ikke 
færdigbehandlet. 
MED: Der er talt om sygefravær, 
budgetlægning, fastholdelse af 
medarbejdere, retningslinjer og muligheden 
for at medarbejdersiden afholder et 
formøde til møderne. 
Elevråd: På Blåvandshuk har udskolingen 
fået mikroovne og brætspil til brug i 
frikvartererne. 
Elevrådet i Janderup har ikke været 
repræsenteret på møderne. Der arbejdes på 
en løsning i forhold til, hvordan de kan 
deltage. 
FJ / MS: Der har været brandsyn på begge 
skoler, hvilket har betydet at skabe, borde, 
køleskabe mm. fjernes fra gangarealer der 
har betegnelsen flugtvej.  

2.  Princip for skole-hjemsamarbejdet (bilag 
1) 
Drøftelse af det vedhæftede 

Principperne for skole-hjemsamarbejdet og 
forældremøder blev gennemgået og rettet 
til. SF retter principperne. 

3.  Skolerejser (bilag 2 – det gamle princip) Drøftelse af emnet. 



 

Orientering om udfordringer i forbindelse 
med skolerejser. Nedsættelse af et udvalg, 
der vil udforme det nye princip. 

Næste års skolerejse/lejrskole bliver en 
overgangsordning hvor der bliver en 
brugerbetaling på ca. 400 kr. 
Udvalget er: Finn, Helle, Thomas og Jannie.   

4.  Opfølgning på mødet mellem 
repræsentanter fra skolebestyrelsen og 
repræsentanter fra SFO 1 

Udskudt til næste møde 

5.  Hvordan griber skolen det an, når der sker 
noget voldsomt på skolen, eller når vi 
kommer i besiddelse af en viden, der giver 
anledning til bekymring. 

Udskudt til næste møde 

6.  Trafik og sikkerhed på skolevejen (bilag 3, 
4) 

• Orientering om hvilke steder i 
vores distrikt, der er kategoriseret 
som farlige veje 

• Orientering om regler for 
skolekørsel 

• Orientering om skolepatrulje på 
begge skoler 

Udskudt til næste møde 

7.  Eventuelt 

• Formidling af indhold fra dette 
møde 

Video vedr. dette møde laves af Thomas. 

 


