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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.30-20.00  

Smørrebrød/sandwich fra kl. 17.00 

 

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

Vejnholdt, Gitte Külper Hansen, Anders Matzen, 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: Henny Schøler 

 

O: orienteringspunkter  D: debatpunkter B: beslutningspunkter 

 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  O Underskrivelse af protokol fra 

mødet 

 

2.  O  Velkommen til Anders Matzen 

 

Bestyrelsens medlemmer præsenterer sig og JV 

ridser bestyrelsens opgaver op, og hvordan 

møderne fungerer. Når man sidder i 

skolebestyrelsen repræsenterer man hele skolen. 

Der er som regel sb-møder tirsdag eller torsdag. 

3.  O Elevrådet  

 

Grupperummene må gerne blive shinet op. Der 

ønskes flere gyngestativer, jord/sand at grave-

lege i. Banderne på multibanen vil blive 

forbedret såfremt de bliver højere da bolden 

ellers let ryger ud. Det suppleres at sb også årligt 

er til dialogmøder med politisk udvalg.  

4.  O Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

 

5.  O Økonomi – bilag 

 

Jv forklarer regnskabsoversigten og gennemgår 

systematikken omkring bl.a. de elever vi har i 

tilbud på andre skoler.  

Ligeledes orienteres der om, at der kommer en 

ny model, som bestyrelsen finder mere 

kompliceret at forstå, hvorfor den eksisterende 

fastholdes til at vise udviklingen i forbruget. 

6.  O Vikar 

 

Anne Bruhn er faldet til som ny vikar på skolen 

– er allerede i støttefunktion, da en elev er blevet 

visiteret til 12 timer. Meretes lektioner om 
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torsdagen er overtaget af vikar Dagmar som er 

linjefagsuddannet i hjemkundskab. Johannes 

lektioner om onsdagen dækkes af Emma 

Hørlyck. 

Sygefraværet har været i den høje ende januar 

måned – med 30 stk – 4 dage over 

gennemsnittet. 

7.  D Skolebestyrelsesvalg 

 

Maria, Rikke og Gitte udtræder af bestyrelsen, 

hvorfor der skal vælges 3 nye repræsentanter og 

2 nye suppleanter. Rikke og Maria styrer valget.  

SB valg kl. 17.00, hvor spisningen starter og 

valget påbegyndes kl. 18.00. Maria laver 

beretning som fremlægges på dagen. 

8.  D Princip for forældres deltagelse i 

skolens liv og barnets skolegang - 

bilag 

Formanden og JV fortæller om hvordan 

principperne gennemgåes i SB.  

JV beretter om hvordan princippet udmøntes på 

skolen med bl.a. morgensang, åbent hus dage, 

fb-sider med gode historier, skolefest, mm. 

 

”Forældrene forventes at støtte…” i stedet for 

tilstræber under Forældrenes ansvar. 

9.  D Skolefest 

 

19.3.2020. Der skal bruges 2 repræsentanter fra 

SB til at tage mod entre for at komme ind til 

skolefesten. Første forestilling er kl. 17.00 og 

18.15. Eleverne skal ikke betale entre. Gitte og 

Anders er klar 17.00 (16.40) til første 

forestilling. Niels og Caja tager kassen fra 

18.15(17.45). 

10.  D Kommende 0. + 3. klasse 

 

JV orienterer om, at vi har fået skoleudvalgets 

accept om, at vi genererer en 0. kl. og en 3. kl. på 

dispensation, da klassestørrelserne overstiger 28 

elever. Anita orienterer på mandag til de 

kommende 0. klasser om, at det påtænkes, at der 

skal være en klasse på den kommende 0. årgang. 

Det kan principielt nå at ændres, da det stadig 

skal i økonomiudvalget og i byrådet. Vi melder 

det endeligt ud, når beslutningen er truffet. 

11.  D Sammenlægning af 8. årgang 

 

Der er kommet gode klasser ud af 

sammenlægningen. Alle har fået ønsker opfyldt 

til de nye klasser. Flere tilbagemeldinger fra 

eleverne og hovedparten positive.  

12.  B Mål og indholdsbeskrivelsen for 

SFO - bilag 

Anita fortæller om det vedlagte bilag. 

Bevægelsespolitikken mangler at komme helt på 

plads, da certificeringen som bevægelsesSFO 

ikke er helt i hus endnu. Det opfordres til at 
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bestyrelsen vender tilbage med justeringer, hvis 

de under en nærmere læsning falder over noget.  

Anita fortæller også om hvad en 

bevægelsescertificering af sfo betyder. Det har 

givet personalet i SFO’en uddannelse, så der 

mere kompetent kan arbejdes med 

kropsbevidsthed i sfo’en. 

13.  O Læringsmiljøer Anita fortæller om deltagelse i en LEAPS 

konference. Meget inspirerende, som også kan 

bruges i et tilpasset forhold på Jels Skole. 

Anders foreslår Innovationsfabrikken – gamle 

Gori-fabrik, da det måske kunne bruges. Beretter 

også om hvor vi er i processen, hvor der pt er 

deltagere fra arbejdsgruppen, der udarbejder en 

survey til eleverne. 

14.   Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

 FTU 

c) Medarbejderrepræsentanter 

JV tabte i skak og gav flødeboller til eleverne. 

JV var i nyhederne vedr. en debat om fravær i 

nyhederne. 

Esben udtræder fra bestyrelsen fra sommerferien 

og Mette Degnbol træder ind. 

Vores skolepsykolog pt har sagt op, hvorfor vi 

skal have en ny pr. 1.april. 

 

I gang med trivselsundersøgelser der slutter i 

marts måned.  

Klassekonferencerne starter op og der kommer 

en opsamlende snak vedr. trivsel.  

6. marts skal alle eleverne arbejde med trivsel. 

Det munder ud i ”træer med blade” på alle 

dørene med statements om trivsel. 

I indeværende skoleår har vi haft en 

socialrådgiver tilknyttet, Lene, som har klædt os 

bedre på i elevsager, hvilket har betydet en 

hurtigere reaktionstid. 

15.   Evt.  

 

Hvad sker der i uge 6. Det ligger i vores timeløse 

fag, og sundhedsplejersken har et forløb på 4. 

årgang.  

16.   Lukket punkt  

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

 

Mødet sluttede klokken:  

 

 

 

 

Underskrifter: 
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