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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 12. december 2019 kl. 17.00-20.00  

Julefrokost kl. 18.30 

 

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 Frederikke Hansen Christiansen 

 

Inviteret:  Henny Schøler 

 

Fraværende: Rikke Sloth, Gitte Külper Hansen, Niels Haaning, Henny Schøler 

 

O: orienteringspunkter  D: debatpunkter B: beslutningspunkter 

 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  O Underskrivelse af protokol fra 

mødet 

Done. 

2.  O Elevrådet  

 Ny næstformand Frederikke 

Hansen Christiansen 9B 

 Åben skole 

 Rynkebyløb 

 Julekort 

 

Jv præsenterer rammen for den nye 

elevrådsrepræsentant i bestyrelsen. 

Flere ”åben skole” – oplevelser. 6. årgang stærkt 

inspireret af besøg i Kvickly. Primært ønske fra 

mellemtrinnet. Fra sidste personalemøde blev 

der fra lærernes side fremhævet ture ud af huset 

som gode historier. Rams, krafværk o.l. 

Kunne et motionsløb ikke indsamle penge til 

skolen? Et forslag om at rejse midler, giver dog 

panderynker hos ledelsen, da vi ikke er meget for 

at ”opkræve” midler fra forældrene, til en gratis 

skole. Det må derfor primært bero på et 

samarbejde mellem elevrådet og 

skolebestyrelsen. Det bør ikke være synligt, hvad 

de forskellige støtter med, og det skal være til en 

given genstand, hyggeområde, gynge eller lign. 

Skal ramme bredt. Elevrådet arbejder videre med 

ideen. Julekortene er endeligt kommet fra 

MyFundy. Skulle være kommet i sidste uge. 

Elevrådet ønsker en åbent hus dag inden jul, da 

bedsteforældre mfl kan købe. De kan evt. sælges 

i pauserne, og der bliver informeret ud om 

samme. Det er elevrådet, der skal skrive ud. Caja 
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og Kathrine hjælper med salget af kort til 

Luciaoptoget.  

3.  O Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

 

4.  O Økonomi – bilag 

 

JV gennemgår økonomien og det 

regnskabsskema som Vivi og JV har udarbejdet.  

Samlet set er der underskud på skolerne i 

kommunerne. Skolerne bliver i 2020 fulgt tæt på 

månedsbasis, og der bliver udarbejdet et centralt 

bestemt regnskabssystem eller budgetskema. 

5.  O Vikar 

 

Ny situation i musik 1. og 3. klasse. Emma M. 

stopper og SH arbejder på en løsning. Pt. 

undersøges en lign. løsning, men denne skal først 

afstemmes med vores forventninger. 

Har haft mindre fravær i nov./19 end 

gennemsnittet de sidste 3 år. Gennemsnittet har 

været 38 og vi har haft 34. 

 

6.  D Skolebestyrelsesvalg brainstorm- 

bilag 

 

Der er valgmøde den 26. marts. Vi skal have 

valgt 4. Det er Gitte, Maria og Rikke der er på 

valg. Maria og Rikke genopstiller ikke. Anders 

og Mia er suppleanter, og Mia kan ikke 

genopstilles, så der skal findes en suppleant.  

Fællesspisning som omdrejningspunkt drøftes. 

Elevrådet kunne være barnepiger for evt. 

forældre, der tager deres børn med. Et forslag er 

at valgmødet starter kl. 17.00-18.00 + spisning. 

7.  D Julehilsen til personalet 

 

Håndteres separat. SB har styr på det.  

8.  D Sidste skoledag op til jul og 

sommerferie 

 

Se punkt 10. 

9.  O Høring til kvalitetsrapport 

 

Der skal være lavet høringssvar til 

kvalitetsrapporten til SB-mødet 21.01.2020. 

10.  O Mere for mindre.  

 

JV informerer om vores tiltag vedr. morgensang 

og antallet af lærere efter jul. Slutte tidligere før 

sommerferien og inden jul. Der vil være tilsyn til 

de elever, der ikke kan komme hjem. Bestyrelsen 

bakker op om tiltagene.  

11.   Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

 FTU 

c) Medarbejderrepræsentanter 

Vi skal have fokus på det, der virker og ikke det 

der ikke virker Det kollegiale funger godt på 

skolen jf. FTU, mens der kommer frem at 

medarbejderne svarer at der mangler tid til 

opgaverne. Fravær skal være opdateret ugentligt  
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og kommunen vil holde øje med det kvartalsvist, 

hvilket svarer til 50 skoledage. 

MOT har haft glædens dag og skabt glæde rundt 

omkring i Jels By. Det var en god dag. Mange 

glade unge mennesker. Til glæde for mange. 

12.   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: 

 

 

 


