SKOLEBESTYRELSESMØDE:
Torsdag den 27. august 2020 kl. 17.00-19.00
Smørrebrød/sandwich fra kl. 16.30
Til stede: 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: ikke valgt endnu
Inviteret: Henny Schøler
Fraværende:
O: orienteringspunkter

D: debatpunkter

Dagsorden:
1. O Underskrivelse af protokol fra
mødet
2. O Elevrådet
3.

4.

O Siden sidst:
Opfølgning på sidste
dagsordenspunkter:
O Økonomi – bilag

5.

O Vikar

6.

O Forretningsorden – bilag

B: beslutningspunkter

Beslutningsprotokol:

Udebliver pt grundet covid-19. Der arbejdes på
en valgprocedure uden eleverne samles.
JV underretter SB om, at han vælger at stille op
til borgmesterposten i Kolding Kommune.
JV orienterer om udsigten til, at vi kommer
under et tildelingstrin, hvorfor vi mister ca.
870000 kr. Sidste års indsats for at mindske
underskuddet har bevirket, at vi ca. kommer ud
med et underskud på 600.000kr for året, hvilket
er tilfredsstillende og afstemt med kommunen.
JV beretter også om, at han sidder i et udvalg,
der undersøger tildelingsmodellens konsekvenser
og justeringsmuligheder.
Det foreslås, at der skal et punkt på til næste
møde om fastholdelse og tiltrækning af elever.
Opklarende spørgsmål til overskrifterne på
regnskabet blev drøftet og vedligehold forklaret.
Fået 4 nye vikarer i gang. Kenn Palsing 29 år og
lærerstud, Julia Stentoft, Anna Sommer og
Cecilie Nissen, Emma Werner – og Pernille
Kjøler.
Møderne er om torsdagen, og deadline for
punkter til dagsorden er mandag middag.
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7.

D

Forældremøder i de tre faser.

8.

D

Evaluering dimission

9.

D

Første skoledag

10. D

Princip for fællesarrangementer for
eleverne i skoletiden - bilag

11. D

Køleskab + madpakker

12. O Personalesituationen
13. O Siden sidst:
Opfølgning på sidste
dagsordenspunkter:
14.

Meddelelser:
a) Bestyrelsens formand
b) Skolens ledelse:
c) Medarbejderrepræsentanter

Hvis der er afbud fra 4 forældrerepræsentanter
bliver mødet aflyst.
En kort intro om afholdelsen. I uge 36 er der
forældremøder i indskolingen og udskolingen.
Dejligt når forældrerepræsentanter bakker op til
forældremøder, f. eks i sagen om
sammenlægninger. Det vendes kort hvordan
sammenlægningen i klasserne håndteres.
Ærgerligt uden sang. Hyggelig stemning.
Ledelsen var glade for, at det kunne gennemføres
i hallen. Det muliges kunst – det kunne mærkes
men det blev gennemført.
En anderledes første skoledag – uden sang, og
uden forældre inde på skolen. En god dag trods
covid-19 forbehold.
Det nederste punkt vedr. morgensang udgår, da
det ikke mere er aktuelt. Datoen skal også rettes
til.
Grundet økonomi og rengøring kan vi som skole
ikke bakke op om dette. En madpakke kan godt
sundhedsmæssigt tåle at ligge i en taske uden
nedkøling. Skolen foreslår madpakker med
frostelementer indbygget, såfremt det er ønsket
den skal være kold.
Det vendes hvad der sker, når eleverne skal spise
madpakker, og JV melder ud til personalet og
evt. forældre, hvordan praksis er fremadrettet.
Måske kan pauserne i højere grad bruges til
spisning så mindre tid går fra undervisningen?
AJ tilbage fra veloverstået barsel.
Slettes!

Flere engagerede forældre er i gang med at
planlægge en arbejdsdag for at forbedre skolens
udeområde. Forældre og medarbejdere kan
komme med input. Hinkestreger, leg på streg,
legehus, udendørs skak mm foreslås. Der er pt
10.000kr. Der satses på 19.9.20.
Det vendes hvordan indsatsen kan gennemføres
uden at udfordre covid-19 situationen. Ledelsen
vender fredag 28.8.20 tilbage på om formen på
denne aktivitet, der ved nærmere belysning er
udfordret af covid-19.
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JV informerer om, at vi har fået stillet en pedelmedhjælper til rådighed. 3x3 timer i ugen –
mandag, onsdag eller fredag. Det foreslås evt. at
undersøge at bruge borgere i samfundstjeneste.
Covid-19 status på skolen fremlægges af JV. Der
er dilemmaer hver eneste dag. Kageuddeling,
sygdom, frikvarterer, arbejdsdage er eksempler
på dette. Skolen er meget obs på at vores regler
bliver overholdt, og pt har vi megen opmærksom
på, at vores elever skal blive på de anviste
områder i pauserne.
SH informerer omkring en forældrehenvendelse
vedr. busafgange om fredagen, hvor alle eleverne
har fri kl. 13.25. Mulighederne undersøges igen
for at få ringetider og busafgang til at passe
bedre.
Alle medarbejdere får 1. hjælp kursus pt. Det er
det bedste i mands minde. Hjertestarter på
skolen.

15.

Evt.

Udskolingen har købt ind til at forbedre
læringsmiljøet.
Skolebestyrelsen bør også sidde ved afstand til
møderne.

Der tages kontakt til de 2 lokalpolitikere om
fremtiden for Jels Skole.
Er der alternativer til ”teams” ved en evt.
nedlukning og fjernundervisning? Umiddelbart
nej, da det skal kunne køre på vores
chroomebooks.
27/8, 8/10, 10/11, 17/12, 28/1, 25/2, 18/3, 29/4, 27/5, 17/6
Mødet sluttede klokken:
Underskrifter:
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