SKOLEBESTYRELSESMØDE:
Torsdag den 20. januar 2022 kl. 16.30-18.30
Teamsmøde
Til stede: Anne Barsøe Jacobsen, Anne Vejnholdt, Bjarke Fyhn, Caja Toftmann Dinesen, Claus
Hugger, Karin Geertsen, Nils Haaning, Lene Hildebrand Nielsen, Mette Degnbol Dehn, Anita
Svalastog, Simon Wulff Hansen og Jakob Ville
Elevråd: formand Julie Daugaard
Fraværende: Nils, MD kommer senere, Jacob Holm Hansen
Dagsorden:
1. Elevrådet

2.

Beslutningsprotokol:
Ingen møder siden sidst. Der er solgt julekort og
regnskabet er ikke gjort op endnu. Elevrådets
møder er i denne c-19 tid på teams.

3.

Siden sidst:
Opfølgning på sidste
dagsordenspunkter:
Økonomi – bilag

4.

Vikar

5.

Princip for skolens arbejde med
elevernes læring - bilag

6.

SB’s valg – bilag

7.

Dialogmøde – bilag

8.

Skolebestyrelsens arbejde

Vi lander på + 50tkr og er kommet i mål med
stor indsats fra medarbejdernes side.
Alle er i brug pt, hvor skolen er historisk ramt af
c-19. En af de faste vikarer stopper med
udgangen af uge 6, hvorfor det undersøges om vi
skal have en ny fast vikar ind.
Udsættes til næste gang, sammen med princip
for understøttende undervisning, da
afdelingsformændene så har sammenskrevet
medarbejdernes forslag.
JV gennemgår praktikken omkring valget. Vivi
er tovholder på processen. Valgbestyrelsen
består af skolebestyrelsens formand og
næstformand samt ledelsen. 4. april foreslås som
valgmøde, da det bl.a. skal være efter 31.3.2022
grundet c-19.
Caja, Nils, Anne V, Karin er på valg.
Skolebestyrelserne inviteres 8.3. fra 19-21 til
Dialogmøde med skolechefen og rep. fra børn og
unge udvalget. Bjarke og Karin deltager fra Jels
Skoles bestyrelse. Forslag til emner til dagsorden
til mødet sendes ind senest 7.2.
Det er et ønske fra bestyrelsen at høre mere ”fra
gulvet”. Hvordan kan den gode historie om Jels

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

Skole formidles? Mere tid til at gå i dybden med
specifikke emner.
Formændene kunne f.eks. Præsentere
principperne. Det ville give større indblik til
skolebestyrelsen. Hvad gør skolen for at hverve
elever? Have en case med til møderne.
Årshjul struktureret – så ideerne også bliver til
virkelighed. Mere opfølgning på indsatser på
skolen.
God historie fra elevrådet.
Mere konkretisering af f.eks. principperne.
Hvordan driftes principperne på skolen?
9.

Personalesituationen

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

11. Evt.

Fra medarbejderne: Der er gode erfaringer fra
sidste nedlukning, der kan bruges i år som
kommer i spil i denne tid.
Skolefesten sidst i marts risikerer at blive aflyst
grundet gældende restriktioner indtil 31.3.2022.
Dog bliver skolekomedien fastholdt i en eller
anden form. Vi håber stadig på en forårskoncert.
Jels Søby – en temauge – udsættes til starten af
næste skoleår.

25/8, 30/9, 28/10, 7/12, 20/1, 3/3, 21/4, 9/6
Mødet sluttede klokken: 1800
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