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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 28. januar 2021 kl. 17.00-19.00  

Teamsmøde 

 

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

Dinesen, 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: Claus Hugger 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  Elevrådet  Det blev drøftet i elevrådet, hvad der kunne 

gøres, mens eleverne er hjemme. Der er en 

gruppe i gang med dette. Et af forslagene var 

udarbejdelsen af en video. Flere elever havde 

også ønsket, der var større variation og 

bevægelse i hjemmeundervisningen. Der holdes 

elevrådsmøder over google.meet. 

2.  Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

16.3 invitation til dialogmøde for sb 18-1830. 

Forvaltningen har forespurgt om, hvor mange 

medarbejdere, der ville være interesseret i at 

blive testet i en kommunal testbil på Jels Skole. 

JV har foreslået at denne mulighed også gælder 

borgere i Jels, men har ikke fået tilbagemelding 

på forespørgslen. 

Konfirmation i Jels er flyttet til den 19. og 20. 

juni. Endnu ikke oplyst hvad Sommersted og 

Øster Lindet gør. 

3.  Økonomi – bilag Vi kommer ud med et meget begrænset 

underskud, hvilket betyder skolen har indhentet 

et underskud fra 2019 på ca. kr. 800.000. Det har 

C-19 bl.a. været en af grundene til. 

 

4.  Opdatering - corona Afventer spændt dagens sene pressemøde. Noget 

tyder på en forlængelse for alle februar ud. Vi 

har ca. 40 elever i nødpasning hver uge. Der er 

ca. 15 på hvert hold der får nødpasning. Vi 

bruger primært lærerne fra indskolingen. 

Har valgt at køre nødundervisningen ned så 

skoledagen slutter 13.25 hver dag. Bl.a. grundet 
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forældreundersøgelse på 4. årgang og flere 

henvendelser fra forældre og elever. Vi oplever 

at nyhedsværdien for den digitale undervisning 

er meget dalende, samt at der er elever, der er på 

flere medier i løbet af undervisningen. Vi prøver 

at være fleksible på at justere planerne og være i 

kontakt med lærerne. 

Tager afsked med Palle i morgen via vores 

digitale personalerum. 

Elevrådet oplever at undervisningen er ok, 

selvom der godt kunne være lidt mere 

bevægelse. Det er godt at dagen er blevet 

kortere.  

En medarbejder blev testet positiv torsdag 

21.1.21. Kommunen blev underrettet, og vi 

fulgte deres anvisninger for håndteringen af 

situationen. Alle forældre til eleverne, der var 

tilstede torsdag blev kontaktet lørdag morgen, og 

alle tog positivt imod tilbagemeldingerne. 

På foranledning af en forældrekontakt drøfter 

ledelsen omfanget af nødundervisningen i 

indskolingen. 

Tekniske udfordringer i klasser giver også tid og 

rum til anden adspredelse, som der bør tages 

højde for i planlægningen.  

Didaktikken omkring brugen af virtuel 

undervisning drøftes og forklares af 

medarbejderrepræsentanterne. 

5.  Planlægning skoleår 2021-22 2 børnehaveklasser kommende skoleår, mens der 

kun er elever til 1 hold på kommende 9. årgang. 

Struktur for kommende skoleår drøftes, og 

forslag vil senere blive fremlagt på ekstraordinær 

MED-møde, ligesom det også skal drøftes med 

personalet, for perspektiver. 

 

6.  Høringssvar – styrelsesvedtægter - 

bilag 

Det fremgår ikke af vedtægterne hvor mange 

elever der må være i klasserne, hvordan man 

vælger imellem dem der gerne vil indskrives 

mm. JV fremlægger et forslag til et høringssvar, 

vedr. det frie skolevalg. Hvilke principper 

optages der efter og skal alle optages? Flere af de 

omkringliggende kommuner har dette område 

med i deres styrelsesvedtægter. Adspurgt havde 

flere skoleledere i kommunen også et ønske om 

at få dette rejst. Bestyrelsen gennemlæser og 

vender tilbage til JV med et svar senest mandag. 
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7.  Ansættelsessamtaler Blev afviklet på skolen med JV som virtuel gæst. 

5 indkaldt til samtale. Daniel Kjems blev ansat.  

8.  Jels Skoles venner God ide med en sådanne gruppe – udenfor 

skoleregi. Det er oplagt at en fra sb sidder med i 

en sådanne gruppe.  

9.  Læringsmiljø Meget fokus pt på det fysiske læringsmiljø. Fik 

midler til det fysiske læringsmiljø tilbage i 

december. Fået midler fra 2 puljer. Det tilsigtes 

at det der sammenhæng mellem de indre og ydre 

læringsmiljøer. Aulaen er et af områderne, vi har 

fokus på indendørs. Der er dannet en mindre 

arbejdsgruppe. Alle medarbejdere har været på 

en workshop om læringsmiljø – scenariedidaktik 

tilbage i november.  

10.  Stedfortræder ordning Det er den valgte skolebestyrelse der må deltage 

til bestyrelsesmøder. Suppleant og andre kan 

deltage ad hoc vedr. relevante punkter jf. 

styrelsesvedtægterne. 

11.  Høring cykelstier - bilag SB drøfter og vender tilbage om der skal 

indsendes et høringssvar. 

12.  Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

 

SH informerer kort om vikardækning i Palles 

fravær. 

 

13.  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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


