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Skolebestyrelsesmøde 1. november 2017 kl. 17.30 – 21.00 

Tilstede: Anne-Mette Christoffersen, Gitte Grøn, Flemming Overgaard, Henriette L. Ulnitz, Lars Wassmann, 
Stig Lange, Anette S. Jespersen, Inge B. Stein, Jane I. Cortsen og Pia Brøndsted Jacobsen,  

Afbud: Jannie F. Kruse, Jens Lund, Dan G. Christensen, Elevråd: Fmd. Mads Skovlund Andersen, Næstfdm. 
Jonas Gramm Pedersen 

 

Referent: Jane 

DAGSORDEN/REFERATER 

 33 – 17/18 Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt 
 

 34 – 17/18 Godkendelse af referat.  
Referatet godkendt 
 

NYT FRA 

 35 – 17/18 Formand 

På baggrund af skolebestyrelsens besigtigelse af skolevejen/ 

området rundt om skolen, har Stig været i kontakt med Tom 

Hørman som er medlem af trafiksikkerhedsudvalget. Tom 

fortæller, at der er utilfredshed i forhold til de elever og forældre, 

som bruger Fakta som primær skolevej. Der arbejdes på/ 

overvejes at løse udfordringen ved at åbne Mejerivej. Vigepligts 

trekanten på cykelstien blev drøftet. 

Vi afventer tilbagemelding fra Tom i forhold til, om der kan findes 

løsninger i forhold til bestyrelsens opmærksomhedspunkter. 

 

Skoleledelse  

PJ orienterer om Forældreinfo. 
Orientering og information vedr. indskrivning. Vi forventer at 
afholde informationsmøde for forældrene forud for indskrivnin-
gen mandag d. 20/11-17. PJ og JC orienterer om det forbere-
dende arbejde til førskolen. DINO projekt, og aftale om at få 
personale fra børnehaverne med i førskolen.  
JC orienterede om visitationsprocessen til specialtilbud. Der er 
frist d. 15/11-17. 
PJ orienterer om, at hvis vi laver en 3 årig kontrakt med Odense 
luftfoto, så vi kan få flere gratis goder, såsom gratis luftfoto, 
gratis fotografering af 7 årg. til telegrammerne, de kommer og 
tager fotos i emneugen, tilbyder gratis fødselsdagsplakat, tilby-
der magnettavler med fotos af personalet m.m. 
 

Personale 

AJ orienterer om Meebook. Meebook er en ny læringsportal.  

Personalet uddannes i det og forbereder/”øver sig” i 

indeværende skoleår. Det er aftalt at alle lærere lægger to forløb 

ind inden jul, og to efter jul. Der bliver ”åbnet” for forældrene pr. 

1/8-18. 

 

Elevråd 

Ingen repræsentanter fra elevrådet til stede 
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DRØFTELSESPUNKTER 

 36 – 17/18 Antimobbestrategi (alle fire grupper fremlægger beskrivelse af, 
hvad man gør for at forebygge mobning dvs. ledelse, personale, 
elever og forældre)  

 "Hvad gør man i de enkelte afdelinger for at forebygge 
mobning?"  

 Punchline fra medarbejdergruppen  

PJ gennemgår det foreløbige udkast til en antimobbestrategi. 
Der er deadline for antimobbestrategien d. 1/12-17. 
PJ beder om materiale/ punchlines fra elever, personale og 
forældre senest d. 17/11-17. 
FX: ”Når vi gør noget godt for andre, så gør vi noget godt for os 
selv”. 
PJ samler op og fremsender. 
Det kan anbefales at kigge på DCUM’s (Dansk center for un-
dervisningsmiljø) hjemmeside for viden og inspiration. 
 

 37 – 17/18 Valg til skolebestyrelse 

Helle Wagner sidder i valgbestyrelsen vedr. valg til skolebesty-
relsen på Bogense Skole. Vi afventer materiale og udmelding 
fra forvaltningen. 
Bestyrelsen har besluttet at anvende Facebook. Ideer drøftes, 
såsom at bestyrelsesmedlemmerne beskriver, hvad de har fået 
ud af bestyrelsesarbejdet. Indlæggene lægges løbende på Fa-
cebook og/ eller på forældreinfo. På forældreinfo kunne vi også 
lægge en ”teaser” med nogle eksempler fra dagsordenpunkter-
ne på skolebestyrelsesmødet. 
 

 38 – 17/18 Formænd og ledere skal til dialogmøde d. 28/11 2017 

Det er Bogense og Særslev Hårslev skoles tur til at medvirke til 
dagsordenen til dialogmødet. Stig efterlyser pkt. til dagsorde-
nen. Der er indkaldt til møde d. 14/11 kl. 16.15-17.15 vedr. plan-
lægning af dagsorden for dialogmøde for børne- og ungeudval-
get samt formænd. Stig har ikke mulighed for at mødes grundet 
arbejde. Vi retter henvendelse til forvaltningen med et ønske om 
at mødet rykkes til et tidspunkt udenfor normal arbejdstid. 
 
Input fra bestyrelsen til planlægningsmødet d. 14/11:  

 Mere tid til dialog, hvor bestyrelserne har mulighed for 
at vidensdele og sparre med hinanden.  

 Tid til punktet ”eventuelt”.  
 Da det er skolebestyrelsen, der godkender undervis-

ningsmidlerne ønsker bestyrelsen at have indflydelse 
på de digitale læringsmidler.  

 Stig beder om at skolebestyrelsen sender yderligere in-
put til ham senest medio november.  
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ØKONOMI 

 39 – 17/18 Økonomisk gennemgang 

PJ orienterer om forventningen til regnskabet 2017.  

Til bestyrelsesmødet i marts vil PJ og LV give en grundig 

redegørelse for regnskab 2017 samt fremlægge budget for 

2018. 

På bestyrelsesmøderne i juni og november vil vi præsentere en 

budgetopfølgning på baggrund af en ”Bestyrelsesrapport”. 

ORIENTERINGSPUNKTER 

 40 – 17/18 Kostpolitik 

PJ orienterer om, at MED udvalget vil drøfte en kostpolitik og 

udarbejde et forslag som forelægges skolebestyrelsen. 

 

 41 – 17/18 
 

Pædagogisk afdelingslederstilling 

Der er opslået en stilling som afdelingsleder for indskolingen. 

Det er besluttet at Jannie Kruse og Anne-Mette Christoffersen 

deltager i ansættelsessamtalerne som repræsentanter for 

skolebestyrelsen. 

Fra medarbejderne var der peget på Annette Jespersen og Inge 

Stein, som er valgt til skolebestyrelsen. Annette har givet sin 

plads til Rikke og Inge har givet sin plads til Susan Rahbek så 

indskolingen og SFO samt afd. Bogense og afd. Kongslund er 

repræsenteret. Fra ledelsen deltager Pia B. Jacobsen og Jane I. 

Cortsen. Fra forvaltningen deltager Gitte Høj Nielsen. 

 

 42 – 17/18 Læringsværkstedet og samarbejde med Husflid 

PJ orienterede om ”Læringsværkstedet” som er et nyt tiltag i 

vores pædagogiske læringscenter. Vi glæder os over, at 

projektet er kommet rigtig godt fra start. 

 

Der er et samarbejde på vej i forhold til ”Husflid” – Vi drøfter 

projekt fra får til uld, pileflet m.m. 

 

Der er flere ideer ”i støbeskeen”. 

 

 43 – 17/18 Evt. 

Lærerne på Kongslund er blevet kontaktet af forældre som er 

kede af, at der ikke bliver taget klassebilleder hvert år.  

Spørgsmål vedr. devices: Tidligere fik eleverne et omslag til 

deres device. Er forventningen at forældrene selv investerer? 

De nye devices kræver ikke et omslag. Skolen håber, at 

forældrene vil betragte et omslag på lige fod med 

bogindbinding, og evt. lader eleverne ønske sig et i 

fødselsdags- el. julegave. 
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 44 – 17/18 Orientering uden elever 

 

 Punkter til 

næste møde 

Til december mødet:  

 Drøftelse af aftaler vedr. skolefoto 

 Evaluering af dialogmødet 

 Nationale tests skoleåret 16/17 

 Principper og tilsyn 

 Skole/hjem samtaler 

 Elevrådet:  
 Besigtigelse af boldbaner på afd. Bogense 
 Mobilepay i skoleboden på afd. Bogense 
 Fodboldnettet på afd. Kongslund 

 
Til januar mødet:  

 Indskrivning 

 UUO vejleder inviteres 
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