
 

 

Skolebestyrelsesmøde 

Janderup Skole og Blåvandshuk Skole 
Dato: Mandag d. 27. februar 2023 

Tidspunkt: 17:30-19:30 

Mødested: Janderup Skole  

 

Deltagere 

Helene Schaldemose (formand) 

Helle Bai 

Jørgen Søndergård 

Monica Lykke Nielsen 

Thomas Heide Christensen (næstformand) 

Tina Bentsen 

Trine Kærgaard Andersen -afbud 

Thyra Avalon Mørup Greve Pommer 

(elevrepræsentant Janderup Skole) 

 

Kasper Kruchov Thomsen (elevrepræsentant 

Blåvandshuk Skole) - 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 

Elevrådet Janderup:  
Der er i øjeblikket en proces i gang omkring 
indsamling af ønsker til skolen (f.eks. 
Legeredskaber mm.) 
Elevrådet har fået indført mad om onsdagen. 
Elevrådet vil undersøge om dette bruges. 
Formand: Intet 
Skoleledelsen:  
SF: Ledelsen er i gang med planlægning af 
næste skoleår.  
I Oksbøl har vi pt. udlånt et lokale i 
adm.bygningen til børnehaven 
”Skovmusen”. 
Morten: Anbefaler at tankerne om 
skolepatrulje skrinlægges, da det ikke er 
realistisk med nuværende elevtal. 
Skolebestyrelsen anerkender dette.  
MED: Der er et arbejde med retningslinjer i 
gang. 
Andet: Det har været en forespørgsel om 
elever på Billum Friskole må gå i sfo på 



 

Blåvandshuk Skole. Lovgivningen giver ikke 
mulighed for det. 

2.  Det nedsatte udvalg har lavet et forslag til 
princip for ekskursioner, lejrskoler og 
skolerejser. (Bilag 1) 
Punktet er til drøftelse og beslutning. To 
repræsentanter fra udskolingen deltager 
under dette punkt. 

 Princippet blev drøftet og rettet. Princippet 
kommer med på næste møde. 

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

Udvalget er: Helene, Anne Mette, Svend og 
Jørgen.  
SF indkalder 

4.  Drøftelse af hvad vi gør for at få skabt en 
god overgang mellem 6. og 7. klasse, med 
særligt henblik på overgangen fra 
Janderup til Blåvandshuk 

Drøftelse og fremlæggelse af nuværende 
arbejdsplan for processen med overgangen. 
Der kom forslag om tillæg til planen 
omkring, at der blev lavet fagdage og 
klubdage i SFO’erne på tværs af matriklerne. 

5.  Input til dialogmødet mellem 
skolebestyrelsesformænd og det politiske 
udvalg 
Under workshoppen vil I på forhånd blive 
inddelt i grupper, hvor I vil drøfte 3 ud af 4 
nedenstående tematikker:   

• Trivsel  
• Chancelighed  
• Læring  
• Børnesyn   

Helene fik input til dialogmødet onsdag d. 
1/3-23. 

6.  Tildelingsmodel – Høringssvar 
(Bilag 2 – Høringsbrev) 
(Bilag 3 – Komprimering af 
tildelingsmodel for ressourcetildeling til 
skoler) 
(Bilag 4 – Sammenligning af nuværende 
tildeling og komprimeret model) 
(Bilag 5 – Beskrivelse af komprimeret 
tildelingsmodel (udkast)) 

SF gennemgik principperne bag 
tildelingsmodellerne. Drøftelse af forslaget. 
Skolebestyrelsen har ikke nogen væsentlige 
indvendinger mod forslaget. SF udarbejder 
et høringsforslag. 
 

7.  Gennemgang af skolernes resultater ved 
Folkeskolens Nationale Overgangstest i 
november – december 2022 

Udskydes til næste møde. 

8.  Eventuelt Trine: Forespørgsel vedr. 
garderobeløsningen på Janderup Skole. Der 
er en proces i gang. Der opfordres til tydelig 
kommunikation.  
 

 

 


