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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Onsdag den 27. oktober 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, Lene Hildebrand Nielsen, Mette Degnbol Dehn, Anita 

Svalastog, Simon Wulff Hansen og Jakob Ville 

 

Elevråd: formand Julie Daugaard, næstformand Jacob Holm Hansen 

 

Inviteret:  Henny Schøler 

 

Fraværende:  

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  Elevrådet  Der ønskes poser i skraldespandene udenfor, 

bedre læ i cykelskur, bænke ved blodbøgen til at 

vente på til bussen, få rettet basket kurven  

Multibanen, nyt net i målene på boldbanen, 

vandhaner udenfor, pænere rum udenfor, 

bænkene trænger til en renovering/rengøring, 

Julie tilsendes kontakten fra My Fundy, vedr 

julekort. 

2.  Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

Dagsorden godkendt – dog skal Fravær på igen 

til næste gang. 

3.  Økonomi – bilag 

 

Jv orienterer om vores vej mod at levere et 

regnskab der ender i balance, og fremhæver bl.a. 

medarbejdernes indsats og opbakning til samme.  

4.  Princip for skolens arbejde med 

elevernes læring 

Der tages først livtag med princippet på senere 

tidspunkt, da ledelsen i samarbejde med 

medarbejderne gerne vil være klædt bedre på, 

samtidig med at der stilles spørgsmål til om 

princippet stadig har sin berettigelse. 

5.  Forårets generalforsamling Det foreslås, at der er en event op til valget som 

kan være med til at øge interessen for at deltage, 

stemme og stille op. Det kunne være engagerede 

lærere, en fælles aktivitet eller en super 

oplægsholder. Måske også inddrage 

kontaktforældrene. Elevrådet kunne også 

inddrages. Få involveret eleverne og forældrene. 

Bruge netværket fra klasserne til at finde 

repræsentanter. Ressourcepersoner kunne også 

komme på banen.  
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6.  Punkter imellem møderne Hvordan håndteres kontakten med øvrige 

forældre mellem møderne? For at sikre 

forberedelsen af punktet og bedst muligt svar 

opfordres forældrebestyrelsen til at komme med 

henvendelser hurtigst muligt.  

7.  Personalesituationen 

 

Ramt af influenza pt, og har undervejs været 

ramt presset på vikarer. Dog er personalet 

supergode til at hjælpe i pressede situationer.  

8.  Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

 

Ikke noget nyt fra formanden. 

Der kom ikke ændringer på baggrund af 

indsigelserne til høringssvaret. Dog blev 

lukkedagene i SFO i sommerperioden ændret.  

I skoleåret 22/23 skal der implementeres en 

gennemsnitlig stigning i uv på 1. lektion pr 

lærer. 

Jels Børns venner har været stærkt medvirkende 

til at det nye legetårn er kommet på plads. 

Meget vellykket motionsdag med nye aktiviteter. 

Dog oplevede vi for første gang et større frafald 

blandt eleverne der blev fritaget fra forældre! 

Tankevækkende. Motionsdagen bliver evalueret 

og der vil være justeringer til næste år. Et ønske 

fra elever var også at løbe alene eller lave hold 

selv. Kunne motionsdagen koordineres med 

børnehaven.  

Tak for indsatsen fra skolebestyrelsen til 

medarbejdernes dag med popcorn og kort til alle. 

Tak for opmærksomheden til BT´s 

afskedsreception.  

16. november kommunalvalg på Jels Skole. Der 

bliver parkering i skolegården.   

Skolen har modtaget 7500 kr til ”dans og 

udtryk”, som skal bruges til undervisning af 

skolens idrætslærere.  

Ingen deltager på landsmødet for SB-

medlemmer. 

9.  Evt. 

 

 

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

 

Mødet sluttede klokken:  

 


