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Skoleleder: Jakob Ville 

 

SKOLEBESTYRELSESMØDE: 

Torsdag den 27. maj 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: Niels, Karin og Thea 

 

Dagsorden:             Beslutningsprotokol:  

1.  Elevrådet  Ingen news. 

2.  Siden sidst: 

Opfølgning på sidste 

dagsordenspunkter: 

Kommer under nyt fra JV. 

3.  Økonomi – bilag Nøgletallene passer ret godt. Har døjet en del 

med at få vores udestående tilbage fra frugt og 

grønt. JV orienterer om tankerne omkring den 

kommunale budgetproces. Jels Skole har bl.a. 

ansøgning ude om et nyt skolekøkken og 

mulighed for brug af nabolokaler som 

grupperum. Indkøbsaftalen vendes igen.  

4.  Princip for arbejdets fordeling 

mellem lærerne og andet 

pædagogisk personale - bilag 

Gennemgået og tilrettet. Se bilag. 

5.  Dimission 

 Hilsen til personalegruppen 

 Tale til 9. klasses eleverne.  

 Stille mad og drikkevarer 

op. Fylde op. Small talk.  

21.6. Det undersøges om der må synges? Det 

bliver i hallen med passende afstand. Sammen 

med sine forældre. 

Kl. 17.00 – 18.30 ish. 

Bespisning bestilles af Vivi. 

6.  Læringsmiljø ASV gennemgår hvor vi er vedr. læringsmiljø 

indsatsen. Vi får det endelige budget godkendt i 

starten af juni. 

7.  Jels børns venner Mødes 7.6. hvor de sidste detaljer falder på plads 

vedr. en arbejdsdag og de prioriterede ønsker. 

8.  Cykelbane til aktivitet Kommunal cykelbane der kan lånes. Tages evt. 

med til næste møde. 

9.  Hærværk af cykler, specielt dem der 

står ved busstoppestedet 

Skolen er ikke orienteret om hærværk pt i 

cykelstativerne. Der kommer inden længe 
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kamera op på skolens område. 3 steder på 

skolen.  

10.  Fælles lektiehjælp efter skoletid Udsættes. 

11.  Mistet svømmeundervisning JV forklarer baggrunden for at den har været 

aflyst i lyset af C-19. Den genindføres i næste 

uge med 3 timer i streg i ugen de kommende 4 

uger. Fra 11-14. 

12.  Personalesituationen Birthe Thorup stopper i starten af det kommende 

skoleår, og de 2 femte klasser lægges sammen til 

en klasse. Kirsten Rheder stopper til sommer.  

13.  Meddelelser: 

a) Bestyrelsens formand 

b) Skolens ledelse: 

c) Medarbejderrepræsentanter 

JV takker bestyrelsen for den flotte opbakning til 

skolen og medarbejderne, der blev vist med både 

hilsen og godtepose. 

Vi deltager i et projekt om en Hjertestarter til 

Jels Skole. Det er sponsoreret. 

Skolens personale skal alle inden næste skoleår 

igennem et førstehjælps kursus. 

Vi er i proces vedr. en klassesammenlægning af 

de nuværende 5. klasser til kommende 6. klasse. 

Der dannes to nye 7. klasser til sommer. 

0.klasse fortsætter efter sommerferien i en 

klasse. Der afholdes et forældremøde den 10. 

juni. 

JV orienterer om de spæde tanker om evt. 

ledelsesfællesskaber i forbindelse med fx 

inklusion og visitationsopgaver. 

14.  Evt. 

 

Årets sidste bestyrelsesmøde bliver live og 

deltagerne er testet og friske. Der bliver fin 

forplejning….. 

27/8, 22/10, 10/11, 17/12, 28/1, 25/2, 18/3, 29/4, 27/5, 16/6 

Mødet sluttede klokken:  


