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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 21. november 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: Katrine Lyhne, Thomas Ø. Jensen og Henny Schøler 

 

O: orienteringspunkter  D: debatpunkter B: beslutningspunkter 

 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  O Underskrivelse af protokol fra 

mødet 

 

2.  O Elevrådet - Landskonference  Freja var afsted fra 8.-10. november. Der blev 

stillet en række forslag som var til afstemning 

blandt de delegerede, som slår igennem til næste 

skoleår. Temaet på landskonferencen var 

synlighed. Freja tager et referat med til JV 

omkring udbyttet af mødet. Elevrådet 

fremlægger et ønske fra udskolingen og 6. kl om 

at de meget gerne vil kunne gå til Netto og 

Brugsen i en af pauserne. SB-formanden 

fortæller, at vi er en sundhedsaktiv skole, 

ligesom skolen har ansvaret for eleverne i 

skoletiden. Skolen skal vide hvor eleverne er i 

skoletiden.  

 

3.  O Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

 

4.  O Økonomi – bilag Jv gennemgår bilaget og understreger at vores 

opbremsning er lykkedes da vi konstant siden 

juli ligger med 7% over niveau. Der er indført et 

indkøbsstop for nuværende, hvorfor der kun 

indkøbes det allermest nødvendige. 

5.  O Vikar En 50% forøgelse af sygefraværet i oktober ifht 

til gennemsnittet af de 3 tidligere år. Tallet fra 
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november er dd på niveau med gennemsnittet for 

de 3 seneste år, men må foventes at ende lidt 

højere. 

6.  D Princip for ekskursioner - bilag Det drøftes om der fortsat skal stå noget om 

lommepenge. Ekskursioner gælder en-dagsture. 

3. årgangs tur til Ribe 22.11 bruges som 

eksempel. Lejrskole fjernes.  

 

7.  D Skolebestyrelsesvalg Udsættes til næste møde, hvor bilaget sendes 

med den næste dagsorden.  

8.  O Landsmøde Katrine og Caja til landsmøde på Nyborg Strand. 

Bla 30 min med Pernille R. Theil – der slog fast 

at det var forældrene der bærer Folkeskolen. 

Caja og Katrine hørte flere spændende 

oplægsholdere. Den digitale information var 

også i centrum. En anvendelsesstragi for Aula 

var tilmed på tapetet. Den gode kommunkation 

mellem forældre og skole blev debatteret. Hvad 

er nice to know og hvad er need to know som 

forældre? 

DM i skoleudvikling – meget spændende. Det 

handler om at man som lærer har et fokus og en 

god ide sammen med eleverne, mere end det 

handler om glitter og glimmer. Det giver 

engagement, fællesskab og drive. Der er mere 

info om det på skoleogforældres hjemmeside.  

Et forslag var at alle faserne som en del af 

undervisningen skulle have et tema/forløb der 

hedder DM i skoleudvikling. 

Hver fase har den gode historie med til vores 

personalemøder, som kunne minde om ”små” 

udviklingsområder. 

 

 

 

9.  D Billeder mm. - bilag Mange voksne er ikke interesseret i at deres børn 

ligger offentligt tilgængeligt. Er der 

retningslinjer for det her? JV beretter om 

hvordan vi håndterer det her. I forbindelse med 

en nylig film om livet i Jels blev 10 forældre 

kontaktet, hvoraf de fleste havde sat et kryds 

forkert, mens der var et par stykker der holdt fast 

i at deres ban ikke skulle på film/foto. Skolens fb 

side blev vist. 



 

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

Skoleleder: Jakob Ville 

10.  O Bus Øster Lindet - bilag JV fortæller om en henvendelse, og hvordan vi 

håndterer busbørnene hos os. Det afstedkommer 

en drøftelse samme. Konklusionen på drøftelsen 

blev, at skolen ikke skal være talerør for 

yderligere indsats, for at få flere køreplaner, da 

konsekvensen kan være en afskaffelse af den 

forkortede skoledag. Maria og JV udarbejder 

sammen et skriv ud om hvordan skolen stiller 

sig.  

11.  O Personalesituationen  

12.   Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

Aula er introduceret og vi var i avisen, som en af 

de få skoler der gik all in fra start. Det går ok 

med små bump på vejen. Vejen kommune som 

attraktiv arbejdsplads – en undersøgelse Vejen 

Kommune næsten er færdig med at evaluere. 

Rygepolitikken træder i kraft 1. januar, hvor det 

ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden.  

Skolernes høringssvar vedr. budget er blevet 

kommenteret af borgmesteren og forvaltningen. 

Det findes ikke hensigtsmæssigt at bestyrelser og 

skolernes MED laver fælles høringssvar.  

FTU – ASV fortæller at der er nedsat en 

styringsgruppe, hvor sb gerne skal deltage. Det 

er Niels og Gitte interesseret i at være en del af. 

Første møde er 17.12.2019. Klassekonferencer 

på 1. og 9. årgang, hvor dansk og matematik 

samt trivsel evalueres. Bevægelsesvejlederne er i 

gang med inspiration i klasserne.  

JV og SH har været på rundgang, og jv laver en 

videohilsen og et skriv til forældrene.  

13.   Evt.  

 

Orientering til 9. årgang og forældre. 

Punkt til næste møde: Planlægning af 

fællesarangement og SB-Valg. 

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

 

Mødet sluttede klokken:  

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 


