SKOLEBESTYRELSESMØDE:
Torsdag den 17. december 2020 kl. 17.00
Googlemeet
Til stede: Anders Matzen, Anne Barsøe Jacobsen, Anne Vejnholdt, 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
Fraværende: Bjarke Fyhn,
Dagsorden:
1. Elevrådet
2. Siden sidst:
Opfølgning på sidste
dagsordenspunkter:
3. Økonomi – bilag

4.

Vikar

5.

Corona nedlukning - JV

Beslutningsprotokol:

Vi holder budgettet for 2020 og har fået bragt
underskuddet en del ned. Jels Skole har fået
tildelt en sum penge til det ydre læringsmiljø
som vi har fokus på. Vi er ved at nedsætte en
gruppe af medarbejdere og elever, der skal være
med til at bestemme, hvad midlerne skal bruges
til.
Grundet barsel for 2 medarbejdere og 3
sygemeldinger i starten af det nye år, vil der
være en del vikardækning og der er indhentet
forstærkning af erfaren vikar til dansk og mat på
7. årgang.
Der er sket en masse i løbet af uge 51. JV har
været rundt i klasserne for at fortælle, hvordan vi
forventer det er at deltage i virtuel
hjemmeundervisning. Feks. har man spist
morgenmad inden lektionen starter, ligesom
undervisningen heller ikke foregår fra sengen.
BT og MD giver eksempel på, hvordan virtuel
idrætsundervisning kan foregå.
Fjernundervisningen lægger op til, at
medarbejderne bliver kreative, så vi feks. også
kan lave H/D, madkundskab og idræt virtuelt.
Medarbejderne er blevet bedt om at have en plan
b klar, i det tilfælde vi ikke starter ”normalt” op
4.1.2021.
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6.

Kommende 0. klasse 2021-22 - JV

7.

Mål og indholdsfortegnelse SFO ASV
FTU - ASV

8.

9. Personalesituationen
10. Meddelelser:
a) Bestyrelsens formand
b) Skolens ledelse:
c) Medarbejderrepræsentanter

Det er nødundervisning man- og tirsdag 21.12 og
22.12, så der vil blive hjemsendt materiale til
dette til en del af disse dage.
Der er stadig undervisning i uge 1 i Vejen
Kommune. Der holdes en alternativ
juleafslutning på skolen for personalet 22.12.20.
Vi afprøvede en digital morgensamling, som
fungerede udmærket informativt.
ASV informerer om vores nødpasningsordning
21.12 og 22.12. Der er senest tilmelding 18.12.kl
12.00.
Der er pt gang i indskrivningen til kommende 0.
klasse. Der er pt 28 eller 29 elever. Der er
skrevet 4 elever op til Jels udenfor distriktet. Pt
påtænker vi at lave 2 klasser, der skal afklares
med skoleafdelingen. Vi vil helst kunne byde
alle elever velkomne til Jels Skole. Der foreslås
mere information ud til de potentielle nye
forældre om situationen. ”Salgsmateriale” om
man vil.
Ingen kommentarer.
Den blev lavet for 2 år siden, og vi har arbejdet
med den siden på skolen. Der er arbejdet med
flere fokuspunkter. Varieret bevægende
skoledag, kommunikation mm. Status vi er
kommet ret langt på de 4 indsatsområder.
Vejen Kommune placerer sig på en 12 plads ud
af landets 98 kommuner. Der spørges til om Jels
Skole overvejer at lave egen opsamling på FTU
fra 2018. (Spørg Anita for mere input).
Der informeres fra kurset om skolebestyrelsens
arbejde, hvor det nævnes, at der var meget der
var irrelevant. Der blev også fremvist et ekstremt
ambitiøst niveau for skolebestyrelser.
Elevrådet vil gerne fortsætte indsatsen i
skolegårdene. Der er bestilt et nyt mål til
skolegården.
Det kom bag på medarbejderne så hurtigt der
skulle undervises hjemmefra.
Ref. Fra møde omkring sammenhængsplanen:
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Målet er at skabe en større sammenhæng på de
forskellige børneplatforme der findes i
kommunen.
De vil i kommunen arbejde på at Gå fra
helhedsplaner for dagtilbud og skoleområdet, til
en sammenhængsplan.
Ambitionerne for planen:
- 0-18 års perspektiv frem for
områdeinddelingskriterierne perspektiv...
- Stærk sammenhæng
- Mindset: Rammer, der rummer alle børn og
unge, og som de kan se sig selv som en del Af.
- Fremstå som en organisation.
- Kobling med perspektiver om kommuneplan,
bosætning, infrastruktur, bygningsmasse,
arbejdsmarked, handicap og sundhed.

11. Evt.
27/8, 22/10, 10/11, 17/12, 28/1, 25/2, 18/3, 29/4, 27/5, 17/6
Mødet sluttede klokken:
Underskrifter:
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