
 

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

Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 17.00-19.00  

Smørrebrød/sandwich fra kl. 16.30 

 

Til stede: Anders Matzen, Anne Barsøe Jacobsen, Anne Vejnholdt, Bjarke Fyhn, Caja Toftmann 

Dinesen, Claus Hugger, Nils Haaning, Birthe Thorup, Mette Degnbol Dehn, Anita Svalastog, 

Simon Wulff Hansen og Jakob Ville 

 

Elevråd: næstformand Thea Schmidt Jensen, formand Sille Toftmann Feddersen 

 

Inviteret:  Henny Schøler 

 

Fraværende: Jakob, Anne Jakobsen, Sille Toftmann. 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  Underskrivelse af protokol fra 

mødet 

 

2.  Legeplads – gæst Søren Rasmussen Ønske omkring en Jels skoles venner forening. 

Fortæller om input og arbejdet omkring 

arbejdsdag – den foregående og den kommende. 

Fortæller om mulighed for at søge puljer: 

Investeringsoversigt 301804 

Team ejendom i teknik og miljø - puljer 

 

3.  Elevrådet  Ønsker at udskolingen må gå i netto i 

frikvarterne – det må de ikke – vi har 

tilsynspligt. Er det muligt at finde en løsning på 

det – således at eleverne kan komme afsted – 

alternativt at de gør det alligevel. Simon 

opfordre til, at de går til Jakob. 

 

Har et ønske om mælkeordning og frugtordning 

igen. Den ordning der har været de sidste 2 år er 

opsagt. 

 

Ønsker til udeområdene:  

Multibanen skal renoveres 

Steder man kan sidde omkring skolen 

Ordne/renovere bålhytten - bænk 

Nye mål på sfo boldbanen 

 

Nye stole i geografi og fysisk 
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Simon vil gerne snakke med eleverne om salg af 

julekort – ligesom sidste år. Det gør de på tirsdag 

i 12 pausen. 

4.  Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

Busordning – høringssvar. Nu er det sådan, at 

lektioner i fase 2 og 3 er rykket, så det passer 

bedre mht. bus fredag. Det betyder, at der ikke er 

ventetid for eleverne i de to faser om fredagen. 

 

Mette bad om et punkt til dette møde omkring 

hvordan vi kan fastholde vores elever. Her er det 

meningen, at det skal drøftes på 

afdelingsmøderne først, hvilket i første omgang 

er droppet. Det kommer igen på dagsordenen på 

afdelingerne på tirsdag. 

5.  Økonomi – bilag  

6.  Vikar Større brug af vikar pt steget 20 % – særligt 

grundet corona. 

Spørgsmål til hvordan det vil gå økonomisk over 

vinteren, hvis fraværet fortsætter? 

Ledelsen er meget obs. på, at vi kan skåne 

medarbejdere, så de ikke føler de løber stærkere. 

Nu har de bla. ekstra tilsyn – da det kræver flere 

medarbejdere ude. I år har alle mindre 

undervisningstid, hvilket frigør mere 

forberedelse og belastningen bliver mindre. 

 

Kommentar på, at de er flere voksen ude - giver 

mindre konflikter. Eleverne virker gladere for, at 

skulle være ude i frikvarterne. 

 

Eleverne: særligt i 9 kl. er det svært at navigere i 

hvor man må være. 

7.  Princip for inklusion Ændring 2 punkt under skolens ansvar 

 Skolen tilstræber at inddrage eleverne så 

meget som muligt i det inkluderende 

arbejde på skolen og i klasserne.  

 Formulering? Fællesskabet istedet 

 Skolen tilstræber, at skolens personale, 

forældre og elever er tydeligt informeret 

om skolens værdigrundlag og 

ordensregler. Hvilke ordensregler og 

værdigrundlag? 
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Skal vi have et princip for inklusion? Er den til 

overs? Sker det ikke i det daglige arbejde? 

Princippet blev godkendt – ændring i 

ovenstående punkt samt finde ud de røde linier. 

8.  Ledelses deltagelse i møder En forældrehenvendelse: Har vi et princip for om 

ledelse deltager i et møde? 

 

Vi vil ikke have et princip for, om ledelse 

deltager i en samtale eller møde. 

Det er en ledelsesbeslutning i samråd med 

medarbejderen. 

Kan være vigtig, hvis der skal tages beslutninger, 

som kun lederen kan tage. 

Hvis der er en frustration skal vedkommende 

henvende sig til ledelsen. 

9.  Foto af nye bestyrelsesmedlemmer Til aula og tavlen ved indgangen 

10.  Personalesituationen Arne Nielsen starter den 1. november som 

musiklærer og dansklærer 

11.  Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

 

a) Bjarke har haft møde med politikerne 

Jørgen Lastein og Tanja Bak. De vil 

gerne skabe et godt samarbejde til Jels 

Skole og vil gerne deltage i ca. 2 

skolebestyrelsesmøder.  

Bjarke snakker med Jakob.  

 

b) Den 18. nov. er der et tilbud for nye 

bestyrelsesmedlemmer om et kursus 

vedr. bestyrelsesarbejdet.  

c) Tak for alt det fine, der blev lavet til 

medarbejdernes dag. Alle var meget 

glade – voksne og elever. 

Der er kommet planter og andet i 

udskolingen på gangene og i 

vindueskarmene. 

 

Bevægelsesvejlederne har lavet små 

kartoteker til remedier i faserne, som kan 

bruges af eleverne i frikvarterne. De har 

desuden sendt et skriv ud til forældrene, hvis 

de har spil eller lignende de gerne vil donere 

og hvor de kan aflevere det. 
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12.  Evt. 

 

Claus: Har inviteret Søren med til at komme i 

dag og fortælle om arbejdsdagen og hvad der 

ligger af planer. 

Skoleområdet ser slidt og misligholdt ud. Hvem 

står for det? 

Hvordan med vedligehold? Der ligger en plan 

ved kommunen, hvad der er sat af, af midler og 

plan for. Der kommer tilsyn 2 gange om året, 

hvor der laves en rapport. 

Hvordan kan vi gøre noget ved mislighold? Kan 

skolebestyrelsen gøre noget ved det???  

Det er i økonomisk interesse. 

 

Der en forældrehenvendelse – som sendes videre 

til Jakob. 

 

27/8, 22/10, 10/11, 17/12, 28/1, 25/2, 18/3, 29/4, 27/5, 17/6 

 

Mødet sluttede klokken:  

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


