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Kære forældre 

D. 22. december skrev flere aviser, at nu bliver dagene lysere og længere 

- vi synes at kunne mærke det – men det er stadig mørkt når skoledagen 

starter. Vi vil derfor forsat opfordre jer om at sikre gode lygter og 

cykelhjelme når jeres børn færdes på cykel samt reflekser eller 

refleksveste her i den mørke tid.  

  

Førskole og hvor mange indskrevet 
Indskrivningen er afsluttet, og vi glæder os til at byde velkommen til 48 

nye elever på skolen. 11 børn på afdeling Kongslund og 37 på afdeling 

Bogense. 

Vi er i fuld gang med forberedelserne til førskolen, og samarbejdet med 

børnehusene intensiveres frem mod 1. marts.   

Tirsdag d. 4. februar er der forældremøde for førskolebørn på begge 

afdelinger. 

 

  



Udskolingen 
UPV 

Alle elever på både 8. og 9. årgang skal uddannelsesparathedsvurderes 

(UPV). Vi vurderer elevernes faglige, sociale, personlige og praksisfaglige 

kompetencer.  

 

Lærerne afgiver i forbindelse med UPV’en elevernes første standpunkts-

karakter, og angiver senest 1. december om de personlige, sociale og 

praksisfaglige forudsætninger opfylder kravene i forhold til elevernes 

foreløbige interessetilkendegivelse for gymnasie-, erhvervs- eller HF-

ungdomsuddannelse. Hvis man ikke erklæres uddannelsesparat i forhold 

til sit ønske, indkaldes elev og forældre til en samtale med UU-vejlederen, 

hvor der lægges en plan for den kommende periode for at blive 

uddannelsesparat eller finde alternative muligheder for elevens 

uddannelsesvalg. Der er altid en vej. 

  

Terminsprøver og uddannelsesmesse 

Der har været afholdt terminsprøver på 7. - 9. årg. 8. og 9. årg har 

deltaget i uddannelsesmessen, hvor alle ungdomsuddannelserne 

præsenterer hvad det er, man som ung møder på den enkelte 

uddannelse. I år deltog 8. årg. sammen med deres forældre om aftenen. 

Der var meget stort fremmøde. Det betyder meget, at de unge har stor 

indsigt i egne evner (UPV) og hvilke muligheder, de har i valg af 

ungdomsuddannelse.  

 

Elevfravær ny regler om fravær i grundskolen 
Undervisningsministeriet har indført nye regler, der støtter op om 

undervisningspligten og betydningen af, at eleverne møder op til 

undervisningen. De nye regler kan få betydning for dig som forælder.  

Hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for 

et kvartal, skal skolelederen underrette kommunen om fraværet. Det er 

dernæst op til kommunen at beslutte, om børne- og ungeydelsen skal 

standses for det næste kvartal. 

Et kvartal følger kalenderåret, og der er derfor forskel på, hvor mange 

skoledage, der er i de forskellige kvartaler. Derfor kan der også være 

forskel på, hvor mange dages ulovligt fravær, der skal til for at afføde en 

underretning. 

Klik her for at læse mere om bekendtgørelsen “Sådan er de nye regler om 

fravær i grundskolen”. 

 
  

https://www.regeringen.dk/media/7490/191025-regler-om-fravaer-i-grundskolen.pdf


Den nationale trivselsmåling 
Alle elever på Bogense Skole skal deltage i Den nationale Trivselsmåling. 

Den løber af stablen mellem d. 20. januar og d. 20. marts. De 

informationer vi får gennem trivselsmålingen, bruger vi bl.a. til at arbejde 

målrettet med trivsel næste skoleår. Klik her for at læse om 

trivselsmålingen.  

 

 

Personalenyt 

Viceskoleleder Dan Christensen har fået job som skoleleder på Grønland, 
og har sidste arbejdsdag på Bogense Skole d. 7. februar.  

 

Husk, at I altid er velkommen til at kontakte os, og at I kan følge små 

glimt fra skolens hverdag på vores facebookside 

https://www.facebook.com/Bogenseskole/. 

  

Med venlig hilsen 

Jane, Dan, Søren og Pia 

 

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/trivselsmaaling
https://www.facebook.com/Bogenseskole/

