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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 17.30-20.00  

Smørrebrød/sandwich fra kl. 17.00 

 

Til stede: Maria Raun Hørlyck, Rikke Sloth, Nils Haaning, Caja Toftmann Dinesen, Katrine Lyhne, 

Anne Vejnholdt, Gitte Külper Hansen, Esben Fahlberg, Birthe Thorup, Anita Svalastog, Simon 

Wulff Hansen og Jakob Ville 

 

Elevråd: Formand Freja Kobborg Lassen og næstformand Thomas Østerballe Jensen 

 

Inviteret:  Henny Schøler 

 

Fraværende: Thomas Ø. Jensen og Anne Vejnholdt 
 

O: orienteringspunkter  D: debatpunkter B: beslutningspunkter 

 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  O Underskrivelse af protokol fra 

mødet 

 

2.  O Velkomst og introduktion til 

elevrådet 

Freja bydes velkommen og JV forklarer lidt om 

deltagelsens opgaver og omfang. 

3.  O Elevrådet  Elevrådet har sagt ja til at deltage i salg af My 

Fundy. (MyFundy.dk) 

(Julekort/Lykønskningskort) Det skal generere 

midler til elevrådet og spændende indsatser. 

Sæbedispenserne er generelt ofte løbet tør. Der 

er et ønske om en skaterrampe fra en klasse i 

udskolingen. Der ønskes malet i skolegården – 

tegnet banerne op. Gummibelægning er også et 

ønske på multibanen. 

 Et toiletbræt er væk fra de nye toiletter.  

Kunne H/D rumme design af pallemøbler o.l. til 

skolegården? Den store skolegård er kedelig set 

fra et elevrådsperspektiv.  

4.  O Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

 

Ingen punkter fra sidst der kræver opfølgning. 

5.  O Økonomi – bilag Vivi og JV er ved at udarbejde et nyt 

regnskabsskema, som forventes i brug til mødet i  

november. 

Kurven går i den rigtige retning, selvom vi dog 

stadig ligger i det kritiske område. I det netop 



 

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

Skoleleder: Jakob Ville 

afsendte høringssvar påpeges det at vores 

økonomi lider under tildelingsmodellen.  

På kommunalt plan skal der spares 840.000 kr. 

på vikardelen. Jels Skole er på det ønskede 

niveau, og vi frygter, at der bliver tale om en 

rammebesparelse, så vi alligevel bliver ramt af 

besparelsen. 

Det kostede os kr. 860.000 at være 2 elever 

under normeringen på skæringsdagen,  

selvom vi få dage efter var over det elevtal som 

var smertegrænsen. Det er vores ønske, at der 

bliver kigget ind i tildelingsmodellen, da den 

rammer ekstremt hårdt på en skole af vores 

størrelse. 

Vejen Kommune får 60.000 kr. pr elev, når vi 

eks. modtager elever fra Haderslev kommune, 

men Jels Skole modtager ingen midler fra disse 

elever. Regnestykket samlet set for Vejen 

kommune er negativ på denne konto. 

Der er ingen kompetenceudvikling for 

medarbejderne, andet end 

matematikkompetenceløftet, grundet vores 

økonomi.  

Der er d.d. sendt et høringssvar vedr. buskørsel 

og den forkortede skoledag. 

I høringssvaret står bl.a. at det foreslås, at det 

bliver muligt at tilkøbe SFO-modul for de børn, 

der får urimelig lang ventetid 3 gange om ugen. 

 

Det politiske udvalg er heller ikke tilfreds, da der 

ikke er fulgt midler med fra regeringen ifht. den 

forkortede skoledag, hvorfor midlerne pludselig 

skal findes i kommunerne til forkortelsen. 

Det debatteres hvad der kan gøres vedr. 

tildelingsmodellen. 

 

6.  O Vikar Ny vikar Dorthe Nissen er ansat. Erfaren lærer 

der er trådt til. Der er 38 omsorgsdage på skolen 

og der er afholdt 16 indtil videre. Med mange 

unge lærere med småbørn, giver det også et 

aftryk i fravær grundet barnets 1. sygedag.  

7.  D Princip for den åbne skole - bilag JV perspektiverer den åbne skole, og viser 

hvordan indskolingen deler et dokument, hvor de 

ajourfører aktiviteter under den åbne skole. 
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Hvorfor gør vi det og hvad skal eleverne lære 

ved besøgene? Det kan både have en social 

baggrund, som en mere fagligt dannende 

indhold. Det er på afdelingernes tidligere møder, 

det kommer på. Det påpeges at der også skal 

åbnes ”indad”, og inviteres eksterne folk ind i 

huset. Der ligger en stor ressource lokalt i det 

lokalhistoriske miljø. 

8.  D Skolebestyrelsesvalg Der kommer nyt til november om, hvornår der 

skal være valg mm. 

9.  D Aula Kommet godt fra start. Der var lidt skepsis 

inden. Der er plads til småjusteringer, men vi 

forventer, at der specielt blandt forældre bliver 

tilfredshed. 

10.  D Evaluering dialogmøde 10. oktober 

kl. 19.00-21.00 Bække Skole 

Maria fortæller at politikerne gerne ville at 

forældrene forholdt sig til fremtidens 

læringsmiljøer. Der dykkes ned i de strategiske 

mål jf. powerpoint fra dialogmødet. Det handler 

om at få skabt nogle motiverende læringsmiljøer. 

Der refereres til en spændende tur i Gram. På 

Gram skole udbredes det fra en årgang til hele 

skolen, og blev set som en spareøvelse, selvom 

det viste sig at give bedre resultater og være 

mere inkluderende. Mange skoler i Vejen 

kommune er interesseret i at komme i 

betragtning til de 2,5 mio. over de næste 4 år.  

”Hvordan danner vi børn der kan magte at være i 

den verden der kommer ?” 

Slides sendes ud og der stilles spørgsmål næste 

gang. 

11.  O FTU – ASV Snarligt møde med læringsvejlederne hvor der 

skal brainstormes om læringsmiljøet. 

Konsulenten fra kommunen kommer også og 

deltager i kvalificering af området. 

Fokus på ”varieret og bevæget uv”, trivsel og 

kommunikation mellem skole og hjem. 

12.  D Høringssvar til budget Se pkt 5. 

13.  O Personalesituationen Mona P. har haft sidste arbejdsdag d.d. Da MP 

har været over 5 år på skolen, blev der serveret 

brød denne dag på personalerummet. 

14.   Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

Stor tak fra JV og skolen vedr. personalets dag, 

som blandt andet indeholdt en sang fra sb. Den 

er blandt andet endt på skole-hjems hjemmeside. 

Mange medarbejdere har udtrykt, at det giver 
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energi og glæde, når de på denne måde bliver 

anerkendt!! 

SSP – samarbejde vedr. hærværk og æblekasteri 

i haven, hvorfor der også bliver afholdt en 

morgensamling med fase 3. SSP/Politi har også 

været omkring ”ormegården” vedr. diverse 

fester. 

15.   Evt.  

 

 

15/8, 17/9, 24/10, 21/11, 12/12, 21/1, 27/2, 31/3, 12/5, 16/6 

 

Mødet sluttede klokken:  

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 


