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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 30. september 2021 kl. 16.30-18.30  

Personalerummet  

 

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

Hugger, Nils Haaning, Lene Hildebrand Nielsen, Mette Degnbol Dehn, Anita Svalastog, Simon 

Wulff Hansen og Jakob Ville og Henny Schøler 

 

Elevråd: formand Julie Daugaard, næstformand Jacob Holm Hansen 

 

Inviteret: Henny Schøler  

 

Fraværende: Caja Toftmann Dinesen, Karin Geertsen, 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  Elevrådet  9.årgang har sendt brev til ledelsen og fase 3 

omkring at få ændret frikvartersordningen. 

Der er også et ønske om, at 9. årgang kan få en 

mikrobølgeovn til rådighed omkring klassen. 

 

2.  Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

Velkommen til Julie og Jakob fra elevrådet, og 

Lene og Mette der er nyvalgte 

bestyrelsesmedlemmer fra medarbejdersiden. De 

nye medlemmer fra elevrådet informeres om 

hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen, hvad der 

må refereres og hvorfor de skal forlade mødet 

under et lukket punkt.  

Alle medlemmerne præsenterer sig selv.  

Legetårn skal rejses fredag 8.10.21 med hjælp af 

Jels Børns Venner. Det kommer til at ske efter 

skoletid. 

Overvågningskameraerne der blev opsat i 

sommers har allerede vist sig gavnligt, da vi med 

hjælp af samme har afhjulpet ulovlig indtrængen 

på skolen. 

Høringssvar til budget opdateret. JV orienterer 

om MED-udvalgtes høringssvar der læses højt.  

3.  Økonomi – bilag 

 

JV fremlægger vedlagte bilag, og beretter at vi 

nærmer os hastigt at ramme et meget lille plus 

for året. Henny sætter lidt ord på 

budgetplanlægningen for Vejen Kommunen, og 

spareforslaget for skoleområdet. 

4.  Princip for skole-hjem samtaler 

 

Princippet er godkendt for 2021.  
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5.  Skriv til forældre - ferie uden for 

skolernes ferier” - bilag 

Godkendt 

6.  Synlighed bestyrelse 

 

Bjarke fremlægger et forslag om synlighed. Det 

drøftes og der kommer flere input. Det er fra 

1630-1700 inden bestyrelsesmødet, hvor der i 

forvejen spises frokost. Bestyrelsen sender 

forslag til Vivi der skal runddeles. 

7.  Skole og forældre 

generalforsamling 

Karin deltager fra bestyrelsen – hun tager fat i 

JV vedr. vilkårene. 

8.  Valg af næstformand 

 

Caja er valgt. 

9.  Personalesituationen 

 

Der er dd sagt farvel til BT, og skolen inviterer 

sb til afskedsreception i gymnastik salen. Bjarke 

deltager.  

10.  Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

Mette orienterer, fra medarbejderside, om 

hvordan vores forløb om at styrke ”det 

relationelle team” forløber. Det handler bl.a. om 

psykologisk tryghed i et team og spilleregler for 

samme. 

 

Der bliver en anderledes motionsdag op til 

efterårsferien, hvor der bliver et ”mini extrem 

mud race”. 

 

11.  Evt. 

 

Der skal tages billeder af alle inden de går.  

Det bringes op, at der er børn i de mindre klasser 

der ikke får spist fordi de er optaget af tegnefilm 

der kører. 

Kunne lyden/teknikken på indslaget fra ledelsen 

måske optimeres, så det bliver tydeligere…… 

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

 

Mødet sluttede klokken:  

 


