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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 25. februar 2021 kl. 16.30-18.30  

Teamsmøde 

 

Til stede: Anders Matzen, Anne Barsøe Jacobsen, Anne Vejnholdt, Bjarke Fyhn, Caja Toftmann 

Dinesen, Claus Hugger, Nils Haaning, Birthe Thorup, Mette Degnbol Dehn, Anita Svalastog, 

Simon Wulff Hansen og Jakob Ville 

 

Elevråd: næstformand Thea Schmidt Jensen, formand Sille Toftmann Feddersen 

 

Inviteret:  Henny Schøler 

 

Fraværende: Niels Haaning 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  Elevrådet  

 

Har ikke mødtes siden. Eleverne er inddraget i 

arbejdet med det et ny læringsrum. 

2.  Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

Tages under orientering fra skolen. 

3.  Vikar/fravær 

 

Sagt velkommen tilbage til medarbejdere fra 

barsel og sygeorlov. Lavt sygefravær.  

4.  Opfølgning på afdelingsstruktur 

 

Overvejelsen var at gå fra 3 til 2 faser. Var på 

sidste bestyrelsesmøde og på MED inden det 

blev behandlet på sidste personalemøde. Her 

blev personalet involveret og skulle give deres 

perspektiv på forslaget. Det gav fornyet indsigt 

og betyder, at vi fastholder strukturen på skolen 

med de 3 afdelinger. Der nedsættes en mindre 

arbejdsgruppe, som ser ind på, hvordan 

udfordringerne skal løses iht. linjefag mm. 

På Jels Skole har vi meget fokus på 

overgangene. 

5.  Proces om læringsmiljø (ASV) 

 

God arbejdsgruppe med masser af ideer og input. 

Stadig i idefasen. Alle afdelinger og klasser har 

snakket om læringsmiljø – hvad der skal til for, 

at der skabes bedre læring. Hvad skal der til for 

at skabe et bedre fysisk læringsmiljø? Skal 

aflevere indsatsbeskrivelse i slutningen af marts 

– i april bliver midlerne tildelt. 

6.  Regnskab/buget – bilag (VA) 

 

VA gennemgår regnskab og budget – forklarer 

div poster. JV supplerer med en forklaring på en 

decentral tildeling af midler til afdelingerne, som 

i høj grad styrer økonomien selv. 
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7.  Genåbning (hvis der er meldt nyt 

ud) 

Tages sammen med pkt. 10. Det tilstræbes at 

lave en normal skoledag for 0.-4. kl. Vi arbejder 

også meget efter at børn skal have lov til at være 

børn.  

Selve testsituationen og spørgsmålene om 

samme er omfangsrig. Hvad hvis elever ikke vil 

testes, forældre ikke vil have det, medarbejdere 

ikke vil …osv. 

Der er iværksat flere tiltag for elever der ikke 

trives under disse forhold. Bl.a. individuelle 

samtaler, gåture mm.  

Der har ikke være nogle negative reaktioner på 

timetallet fra 810-1300 fra 0.-4. kl. og fra 810 -

1325 for 5. -9. kl. 

 

8.  Dialogmøde (hvem deltager) Bjarke, Anne, Caja, Anne Barsøe, JV har 

tilmeldt sig. Claus deltager også. Det forklares 

hvordan det foregår, og hvem der er med. Der er 

en halv time, og der er 2 specifikke punkter 

udvalget vil høre om, hvoraf 

sammenhængsplanen er den ene og 

læringsmiljøet er det andet. 

Det er et dialogmøde, hvor udvalget er 

interesseret i at høre fra bestyrelsen. Claus H 

indkalder til et møde. 

9.  Høringssvar vedr. 

Sammenhængsplanen 0-17 år (Hvis 

materialet bliver udsendt før 

mødet). 

 

Er vendt under punkt 8.  Sammenhængsplanen 

kommer i starten af marts. Det er 

handlingskataloget og sammenhængsplanen der 

er i høring.  

10.  Covid – 19 (status/herunder 

afgangsprøver) 

 

11.  Jels Skoles venner (Claus) Ønsker et bedre samarbejde med Jels Skole. Der 

skal være en balance i samarbejdet.  

Det er tilladt at have en støtteforening, der som 

udgangspunkt kører udenfor skolen, men som 

kommer alle til gavn.  

Indsatsen skal forventningsafstemmes så den 

bliver ensrettet, så vi trækker i samme retning. 

12.  Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

Bjarke har været i kontakt med Skole og 

Forældre. De vil gerne klæde bestyrelsen bedre 

på. Der ses frem mod møder fysisk, og måske 

skal det besluttes herefter om der skal bruges 

midler på mere udd. i sb-arbejde. 

Ny medarbejder Daniel Kjems starter mandag.  
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Der skal findes en ny bhv. Lærer fra 

medarbejderstaben. 3 har henvendt sig, og de har 

alle sendt en ansøgning.  

Det er blevet en mulighed at deltage i elevernes 

online-undervisning, hvilket JV har gjort og 

været med kortvarigt på 6. årgang. 

Anders Matzen træder ud af skolebestyrelsen 

efter dagens møde grundet datterens skoleskift. 

JV tager fat i suppleanten for indtrædelse. 

13.  Evt. 

 

 

27/8, 22/10, 10/11, 17/12, 28/1, 25/2, 18/3, 29/4, 27/5, 17/6 

 

Mødet sluttede klokken:  

 

 

 

 


