SKOLEBESTYRELSESMØDE:
Torsdag den 21. april 2022 kl. 16.30-19.00
Personalerum
Til stede: Anne Barsøe Jacobsen, Anne Vejnholdt, Bjarke Fyhn, Caja Toftmann Dinesen, Claus
Hugger, Karin Geertsen, Nils Haaning, Lene Hildebrand Nielsen, Mette Degnbol Dehn, Simon
Wulff Hansen og Jakob Ville
Elevråd: formand Julie Daugaard, næstformand Jacob Holm Hansen
Inviteret: Allan Thomsen og Lisbeth Feldsted.
Fraværende: Karin Geertsen og Lene Hildebrand.
Dagsorden:
1. Elevrådet

4.

Beslutningsprotokol:
Der ønskes et bordtennis til udskolingen og
et ”tech” bord!
Siden sidst:
Ikke noget der skal følges op på.
Opfølgning på sidste dagsordenspunkter:
Læsevejleder – LF
Lisbeth Feldsted, Jels Skoles Læsevejleder,
orienterer om ordblindevanskeligheder.
Økonomi – bilag
JV orienterer om regnskabet og salg af bus.

5.

Vikar

6.
7.

PR- udvalg – LN udsættes til næste gang
Princip for understøttende undervisning

8.

Evaluering skolefest.

9.

Skolebestyrelsesvalg

2.
3.

Fået en mandlig medarbejder tilbage fra
barsel. Sammenlægning af de 2
femteklasser har frigjort nogle lektioner, der
bl.a. også sikrer en mere kompetent
vikardækning.
Fraværet har været lavt i marts
sammenlignet med de tidligere års fravær.
Skolebestyrelse har et oplæg med der
justeres og godkendes.
God fest, passende aktiviteter, godt
skuespil, fint uden spisning, dog gav det
også fællesskab at spise sammen, det kunne
være smart med guider på aftenen, levende
info-tavler, det kunne ønskes at det var
lettere at møde klassens øvrige forældre.
De ønskede poster blev besat og vi kører
videre med en suppleant.
Der er lagt op til at bestyrelsen, melder ud
til det politisk valgte medlem hvor mange
gange man ønsker personen deltager.
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10.
11. Personalesituationen

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

JV orienterer om at vi stadig har en
langtidssygemeldt. Yvonne Nielsen er ansat
og startet som sekretær. SFO-lederstillingen
skal i genopslag i juni, med ansættelse
1.8.22.
Dimissionsfest. Niels eller Caja holder
talen.
Fra dialogmødet fortæller formanden at der
var fokus på it-sikkerhed og læringsmiljøer.
Der blev også drøftet inklusion og hvordan
midlerne blev brugt og tildelt.
Formanden ønsker at trække sig tilbage til
den kommende periode, og vil gerne hjælpe
den nye formand på vej.
JV orienterer om
-Rynkebyløbet der blev afholdt dagen før
påske med stor succes
- kommende prøveafvikling
- at han sidder med i en kommunal gruppe
der kigger efter spareforslag, beskrivelser
og konsekvenser

13. Evt.

SH gennemgår kort status på fagfordeling.

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