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SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Onsdag den 28. april 2021 kl. 16.30-18.30  

Teamsmøde 

 

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

Geertsen, 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: Anne B., Henny Schøler, Anita S., Thea J, Sille F 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  Elevrådet  Deltager ikke dd. 

2.  Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

Flere henvendelser med positive tilkendegivelser 

om pædagogernes og lærernes indsats. Det er 

dejligt. 

Der er ikke fundet positive test på Jels Skole. 

Testningen mandag og torsdag kører godt. 

Lokalt på skolen åbner vi mere op fra den 

kommende uge – så 2 ”bobler”/årgange må være 

sammen udenfor. Medarbejderne må også være 

”sammen” på tværs i disse team.  

3.  Økonomi – bilag Forbrugt 23 %, lidt mindre end de forventede 

25%. Der er kommet 2 reduktioner. Der er et 

hold mindre i 4.kl -9. kl, ligesom der i 2021 var 

blevet tildelt lidt for meget til 

tosprogsundervisning, hvorfor et samlet 

årsunderskud forventes at ende på 250tkr. 

4.  Dimission 21.6. – nærmere info følger afh. af div C-19 

restriktioner. Håbet er på skolen i en eller anden 

facon. Der bliver meldt en ramme ud. Skal med 

på næste møde. 

5.  Klassestørrelser JV gennemgår et udkast til en fortsat 

dispentation ifht til nuværende 1. årgang. Den 

blev drøftet, og der er fuld enighed om 

ansøgningen. Der har været en forældrekontakt 

om et fortsat ønske om støtte til klassen.  

6.  Jels Børns (Skoles) venner 28.8, lørdag, Sh gennemgår status på processen, 

og der er forventes snarlig en plan for en 

opførelse af diccgolf. Der har været et møde om 
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samme med en konsulent og en af 

medarbejderne. 

7.  Personalesituationen  

8.  Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

Ikke noget fra formanden. 

Lejrskolerne udsættes eller aflyses. Ledelsen går 

efter at kommende 7. årgang skal afsted på en 

mindre tur – måske 3-4 dage. Positive 

tilbagemeldinger fra bestyrelsen om tiltaget. 

BT fortæller om det nye forståelsespapir om 

A20. 

Høringssvar er endnu ikke kommet kommenteret 

tilbage. 

 

 

9.  Evt. 

 

 

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

 

Mødet sluttede klokken:  

 

 

 

 


