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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 18. marts 2021 kl. 16.30-18.30  

Teamsmøde 

 

Til stede: Anne Barsøe Jacobsen, Bjarke Fyhn, Caja Toftmann Dinesen, Claus Hugger, Nils 

Haaning, Karin Geertsen, 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: Karin Geertsen, Sille Toftmann Feddersen, Henny Schøler 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  Velkommen til Karin Geertsen 

 

Karin deltager ikke så velkomsten gemmes til 

næste gang. Dog har JV haft en samtale med 

Karin om tiltrædelsen. 

2.  Elevrådet  

 

Forslagene er lagt ud til klasserne, og de skal 

stemme om, hvad der skal prioriteres. 

3.  Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

Et kort møde grundet megen mødeaktivitet pt. 

SH orienterer om møde afholdt med Jels Skoles 

Støtteforening, hvor Claus Hugger, Søren 

Rasmussen og Arne Widding (Lærer) deltog.  

Genåbningen er forløbet planmæssigt, med 

mange glade elever på skolen. Der forventes 

mere åbning af skolen efter påske.  

4.  Evaluering dialogmøde 

 

Et fint men hurtigt møde. Det kunne være dejligt 

med mere tid. Godt at få nævnt indkøbsaftalen. 

Blev mindet om efterfølgende at Jels Skole er 

Vejen Kommune. Mindre kommunal 

politikersnak når der kun er 30 min i alt. 

5.  Økonomi – bilag 

 

Ingen kommentarer til økonomi. 

6.  Høringssvar vedr. 

Sammenhængsplanen 0-17 år 

 

https://vejen.dk/politik/hoeringer-og-

afgoerelser/hoering-sammenhaengsplan-for-0-

18-aars-omraadet/ 

Bjarke har på bestyrelsens vegne udarbejdet et 

udkast til et svar der behandles. Det oplæses og 

det rettes til.  

Kommentarer skrives til Bjarke, som tilretter det.  

 

7.  Princip for kommunikation mellem 

skole og hjem - bilag 

Vi arbejder hele tiden på at være tydelige i vores 

kommunikation. Feks.skolerejseområdet. 

https://vejen.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoering-sammenhaengsplan-for-0-18-aars-omraadet/
https://vejen.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoering-sammenhaengsplan-for-0-18-aars-omraadet/
https://vejen.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoering-sammenhaengsplan-for-0-18-aars-omraadet/
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Hvornår bliver medarbejderne præsenteret for 

principperne? Principperne berøreres ikke i alle 

afdelinger. Vi opfordrer til den direkte dialog, 

dog ikke via de sociale medier.  

8.  Ekstra ferie/fridag – bilag 

 

JV forklarer om baggrunden for skrivelsen. 

Det er hjemmets eget ansvar at følge op på den 

manglende undervisning.  

9.  Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

Anne V. holder pause indtil sommerferien. 

Situationen revurderes til august.  

MD fortæller om en typisk udedag på skolen 

under nedlukningen. Formålet og fokus er det 

sociale og trivsel. 

Det har været en positiv oplevelse at have 

eleverne tilbage. 

FTU kommer til efteråret.  

Stor tak til alle medarbejderne for indsatsen 

under covid-19 og den seneste genåbning. 

10.  Evt. 

 

 

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

 

Mødet sluttede klokken:  
 


