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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Onsdag den 25. august 2021 kl. 16.30-18.30  

Personalerummet  

 

Til stede: Anne Barsøe Jacobsen, Anne Vejnholdt, Bjarke Fyhn, Caja Toftmann Dinesen, Claus 

Hugger, Karin Geertsen, Nils Haaning, Mette Degnbol Dehn, Anita Svalastog, Simon Wulff 

Hansen og Jakob Ville 

 

Elevråd: Julia Dauggard og Jacob Holm. 

 

Inviteret:  Henny Schøler 

 

Fraværende: Caja Toftmann Dinesen, Claus Hugger, Niels Haaning, Mette Degnbol, Julie 

Dauggaard samt Jacob Holm Hansen 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  Elevrådet  Ikke noget endnu fra elevrådet, dog er der valgt 

formand, Julie Daugaard, og næstformand, Jacob 

Holm, ligesom årets møder er planlagt. 

2.  Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

 

3.  Økonomi – bilag JV orienterer om fokus på, at vi udnytter vores 

tildelte uv-tid samt at lærerne har fået uv-timer. 

Vi har meget stort fokus på at ramme på et + for 

året.  

4.  Princip Skolefritidsordningen ved 

Jels Skole 

ASV udfolder hvad den indeholder, og hvad vi 

kan være opmærksomme på. Princippet er 

justeret og godkendt august 2021. 

5.  Forældremøde i de tre faser: 

 Tale om Skolebestyrelsens 

arbejde – udvælge tre 

emner. 

Skolebestyrelsen planlægger videooplæg med 

info om c-19, valg og Jels Børns Venner. 

6.  Skolestart Næsten lukket 100% op efter c-19. Stadig faste 

toiletter, skolegårdene delt op mellem faserne og 

håndvask før timestart. Året startede ved 

flagstangen, og det var tydeligt, at se det var 

naturligt at holde afstand. Vi holder stadig 

pauserne i faserne. 

Opstarten har dog været lidt rodet på 

personalesiden, da vi fik 2 meget sene 

opsigelser, der er ved at falde på plads.  



 

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

Skoleleder: Jakob Ville 

Torsdag 26.8 kommer skolechefen og 

kredsformanden ud og holder oplæg om 

implementeringen af den nye overenskomst A20. 

Der er valgt ny TR, Agnes Nielsen, og AMR, 

Alexander Juhl.  

De 2 nye 0. klasser er kommet godt fra start, 

med mange glade børn. 

Der er ansat 2 nye medarbejdere i SFO og de 

giver et frisk pust til SFO. 

Der er afviklet førstehjælpskursus ved Move To 

Learn, der klædte alle medarbejderne på til bla. 

Hjertemassage mm. 

Derudover har der været opstartskursus om de 

relationskompetente teams, som er et projekt, der 

arbejdes med hele skoleåret. 

7.  Skolevalg Skolebestyrelsen er nysgerrige på, hvor mange 

elever, der bor i skoledistriktet, som ikke går på 

skolen, og hvor mange elever der kommer 

udefra. Der er utroligt mange private- og 

frieskoler i området som modtager elever fra 

hele området. Det er meget samlignlig med andre 

skoler. Derudover er efterskoler i 9. + 10. klasse 

et populært valg i Jels. Og til sidst er der også 

elever, der går på specialskoler. 

Til forskel fra andre skoler i området har Jels 

skole et ret stort tilvalg på tværs af 

kommunegrænser. Primært fra Sommersted.  

Hvad kan der gøres for at gøre os mere synlige 

hos de nye forældre i indskoling, sfo og 

børnehave? Flere arrangementer for de helt nye 

på skolen?  

8.  Personalesituationen 2 nye skolepædagoger, 2 medarbejdere 

sygemeldt, og der ansættes en ny medarbejder 

torsdag 26.8.21. Vi fik 31 ansøgninger til 

stillingen og har kaldt 4 til samtale.  

9.  Meddelelser: 

Bestyrelsens formand 

Skolens ledelse: 

Medarbejderrepræsentanter 

Der skal afholdes skolebestyrelsesvalg i dette 

skoleår. 

Kort info om arbejdsdag lørdag 28.8 med dagens 

aktiviteter. 

JV informerer om ledelsesfællesskaber mht. til 

håndtering af inklusions – og 

visitationskrævende elever. 12.10 skal alle 

skoleledere på seminar, hvor området skal 

drøftes. 
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Skolerejser. 7. årgang skal på ryste-sammen tur. 

I år skal der 4 lærere med i 4 dage stedet for 3 

lærere i 5 dage. Den frie skolerejse er blevet en 

udfordring, hvorfor forældretransport overvejes. 

Alle klassiske lejrskoledestinationer er udsolgte, 

hvorfor det først kan blive i uge 49. 

9.årgang arbejder på højtryk på at finde et 

passende tilbud – til foråret i uge 17. 

Landsmøde for Skolebestyrelser 19/20 

november. Der kommer mail ud sidst i august til 

skolebestyrelsen om tilbuddet. Anne og Bjarke 

er forhindret. 

10.  Evt. 

 

Bliver skolebestyrelsens medlemmer kontaktet 

udenfor skolen, om stort og småt, fra andre 

forældre, kan de altid opfordres til at kontakte 

skolen, medarbejderne eller ledelsen direkte. 

Kameraerne er sat op. JV undersøger om der er 

skiltet mm, men det forventer vi, da det er 

kommunen der har sat dem op. 

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

 

Mødet sluttede klokken:  

 

 

 

 


