Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 10. november 2020
Som tidligere annonceret afholder vi lige et lille kort skolebestyrelsesmøde, så vi kan få testet
vores system af i bestyrelsen.
Ud over test af systemet har vi to korte punkter.
Jv ridser rammen op. Fremover vil en del af vores møder foregå digitalt. Kommende
Med-møder og personalemøder er denne vej.
Godkendelse af referater/protokol fremover (ifølge Forretningsorden udleveret til
augustmødet).
JV tager fat i forretningsordenen og foreslår at fremtidig praksis bliver som denne
foreskriver. En samlet bestyrelse bakker op.
Corona-procedurer som hver dag rykkere tættere og tættere på.
JV orienterer om vores daglige praksis og håndtering jf. kommunens udarbejdes Action
Card på området. Der informeres bredt og altid i dialog med familien og de berørte.
Skole-hjem samtaler afholdes på Jels Skole ved fysisk fremmøde, med hensyntagen til
div. Covid19 restriktioner. Enkelte forældre følger elever på skolen efter aftale med
ledelsen. Vi har en konsekvent håndtering af overtrædelser af vores covid-19 regler.
Elever vil opleve typisk først at få en advarsel, og anden gang betyder det
hjemsendelse.
Der må gerne deltage flere virtuelt 1.12.20 – Caja deltager.
Skolerejse – 6.kl og 9.kl er indtil videre flyttet. Målet er, at vi skal have rejserne for disse
2 årgange i foråret. Vi finder en deadline til foråret, og er der ikke grønt lys på dette
tidspunkt, tilbagebetaler vi midlerne.
Det er meldt ud til klasserne at dette er situationen. Caja mener ikke, det er tydeligt,
hvad der er meldt ud til forældrene vedr. økonomien. JV følger op og melder ud.
Anne følger op på, at elevrådet skal høres og spec. vedr. at handle i byen.
Det vendes om der skal repræsentanter fra bestyrelsen i en eventuel ”støttegruppe for
jels skole”.
Der er en pædagogisk eftermiddagsarrangement den 17.11 om scenariedidaktik, hvorfor
eleverne på mellemtrinnet og udskolingen vil få en lektion før fri.
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