
 

Krygersvej 2, Jels, 6630 Rødding • Tlf: 7996 5110 • Mail: jelsskole@vejen.dk 

Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 16.30-18.30 

Personalerum 

 

Til stede: Bjarke Fyhn, Caja Toftmann Dinesen, Claus Hugger, Nils Haaning, Lene Hildebrand 

Nielsen, Mette Degnbol Dehn, Anita Svalastog, Simon Wulff Hansen og Jakob Ville 

 

Elevråd: formand Julie Daugaard, næstformand Jacob Holm Hansen 

 

Fraværende: Anne Vejnholdt, Anne Barsøe, Karin Geertsen 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  Elevrådet  

 

Ønsker: Få sat målene i multibanen overfor 

hinanden, nyt læskur busstoppested og 

belægning, Basket kurven, bænken renoveret ved 

hjemkundskab(Allan Pedel har det på sin liste), 

skure med inddelinger til at arbejde i til 

skolegården,  

2.  Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

Skolebestyrelsesvalg – orientering, hvad er 

status?  

Der skal vælges 4 nye til skolebestyrelsen og 2 

suppleanter.  

Det foreslås at brede budskabet om 

skolebestyrelsesvalg ud på de sociale medier 

også. Det opfordres til at ideer på nye 

medlemmer til skolebestyrelsen videregives til 

Jakob Ville. 

3.  Økonomi – bilag 

 

JV gennemgår tallene, og der informeres om, at 

vi igen har investeret i nye chromebooks til 

elever og medarbejdere.  

4.  Vikar 

 

Mistet Anna, sagt velkommen til Ellen og Freja 

forventer at have glæde af næste år.  

5.  Princip for skolens arbejde med 

elevernes læring - bilag 

Udarbejdelsen af princippet drøftes. En tidligere 

proces mellem medlemmer og skolebestyrelse 

fremhæves som gunstig til bl.a. udarbejdelse af 

principper.  

Princippet godtages med en enkel ændring i 

ordlyd fra lærer til personale i 3. afsnit. 

6.  Princip for understøttende 

undervisning - bilag 

Lene N. fremlægger principforslaget. 

Timeløsefag præsenteres.  

På baggrund af det udarbejdede materiale fra 

medarbejderside, kommer sb med et forslag til et 

princip for understøttende undervisning til det 

næste møde.  
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7.  Smartwatch JV fremstiller en udfordring med urene, der 

næsten kan det samme som mobiler. 

Vi følger samme retningslinjer som for 

mobilbrug, såfremt der er udfordringer. 

8.  Skolens trafiksikkerhed Der udarbejdes ikke et princip for samme.  

9.  Skolebestyrelsens seminar 12.3 eller 26.3 på teams. 300kr/person såfremt 

der er 3.  

10.  Personalesituationen 

 

Vigtig at informationer deles fra sb på aftalt tid.  

SFO – og indskolingsleder Anita Svalastog har 

fået nyt job pr. 1.4. Sekretær Vivi Arvad 

Christensen har fået nyt job pr. 1.4.22 

11.  Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

 

Afgangsprøver er igen i år reduceret. 

Skolefesten er blevet til torsdag 7.4.22 for alle 

elever. 

Der er bevilliget nyt tag på en del af skolen, efter 

stormen i uge 5. 

Status på krampetrækninger fra c-19. Test på 

skolen er slut, og der udleveres kun hjemmetest 

til elever med symptomer. 

 

PR udvalg foreslås på skolen med personer fra 

elever, personale og ledelse. Tages med som 

punkt til næste møde.  

Der er uddannet 2 mot-koordinatorer fra 8. 

årgang, der skal ud efter skolefesten i klasserne. 

Karin og Bjarke deltager i dialogmødet på 

tirsdag. 

 

 

12.  Evt. 

 

SB har en fredagsting med til personalet, der 

udleveres på trivselsdagen. 

25/8, 30/9, 28/10, 7/12, 20/1, 3/3, 21/4, 9/6 

 

Mødet sluttede klokken:  

 


