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Skolebestyrelsesmøde 2. maj 2018 kl. 17.30 – 21.00 
Tilstede: Stig Lange, Jannie F. Kruse, Gitte Grøn, Jens Lund, Anette S. Jespersen, Pia Brøndsted Jacobsen, Søren 

Schlüter, Henriette L. Ulnitz, Anne-Mette Christoffersen, Flemming Overgaard, Lars Wassmann, Inge B. Stein og Jane I. 
Cortsen 
Afbud: Formand-elevråd: Mads Skovlund Andersen og Næstformand-elevråd: Jonas Gram Pedersen 
Referent:  Søren Schlüter 

 
 
Dan G. Christensen vil fremover kun deltage, hvis der er punkter på dagsordenen der kræver hans tilstedeværelse. 
 
 

DAGSORDEN/REFERATER 

 93 – 17/18 Godkendelse af dagsorden. 

 
Godkendt 

 94 – 17/18 Godkendelse af referat. Klik her til referater. 
 
Godkendt 

 

 95 – 17/18 Formand 

 

Skoleledelse 

 En forældrehenvendelse har taget rigtig meget tid hos le-
delsen. 

 Vi er godt i gang med planlægning af næste skoleår. Al-
menskolen er godt med ift. tidsplan. Regnbuens planlæg-
ning er andeledes end tidligere – vi har sat en forandring i 
gang. 

 Skriftlige prøver er startet d. 2. maj - vi er kommet godt i 
gang. 

 Indskolingen arbejder med at optimere muligheden for at 
samarbejde næste skoleår 

 Regnbuen arbejder med at gøre hverdagen bedre.  

 Diskussion omkring bordet om ressourcer ift. skolen gene-
relt. 

 
Medarbejderrepræsentant: 

 Lettet over ikke at blive lockoutet 

 HB er valgt som medarbejderrepræsentant i skolebestyrel-
sen fra afd. Kongslund og MK fra afd. Bogense. 

 Vi øver på Meebook. 
Elevråd  

Ingen elevrødder mødt. 

INFO 

 96 – 17/18 SSP inviteres ved Per Pedersen (SSP Bogense Skole) og evt. 
Jakob Lagoni (SSP) 
 
Jacob Lagoni fra Nordfyns Ungdomsskole: 

 SSP er samarbejde mellem Skole, Social, Politi. 

 Effekten af SSP arbejdet ser ud til at virke bedst når der 
fokuseres på grupper af børn og unge som fx årgange, 
gruppedannelser m.m. 

 SSP underviser bl.a. i digital dannelse. 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/7031756c-efb6-4fc7-a5a9-2c8719d5a9d4/True/2018-04-04.pdf
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 SSP er opsøgende ift. de unges adfærd ved fx bålhytterne i 
kommunen 

 SSP arbejder struktureret og systematisk ift. unge med 
risikoadfærd. 

 Forældrene er overvejende positive i forhold til SSP. 

 Rigtig mange er glade for den hånd SSP rækker ud mod 
familier og unge der har behov for hjælp.  
 

 

BESLUTNINGSPUNKTER 

 97 – 17/18 Begæring fra Danske Skoleelever om aktindsigt Folkesko-
lelovens §16b 

Skolebestyrelsen har afkortet skoledagen for 5. – 9. årgang på 
Bogense Skole jf. beslutningen i Nordfyns Kommune om, at 
dispensering fra folkeskolelovens §16b er udlagt til skolebesty-
relserne. Timerne, der er afkortet, er konverteret til to-
voksenundervisning i fagundervisningen. 

 
Skolen fremlægger historikken bag omlægningen af understøt-
tende undervisning til to-lærertimer. Dokumentationen sendes 
til Danske Skoleelever. Klik her for at se dokumentationen. 

DRØFTELSESPUNKTER 

 98 – 17/18 Regnbuen – nedenstående kontaktforældre fra Regnbuen frem-
lægger: 
 Annita Sørensen – mor til Stefan S3A/Orange 

 Hanne B. Andersen – mor til Andrea S1C/Grøn 

 Christina Trøjgård Larsen – Elias S1A/Rød 

 Dorthe Rasch Lageri – mor til Emma-Caroline S1B/Gul 

 

 
Forældre redegør for deres tanker og frustrationer omkring 
Regnbuen.  
 
Brugerundersøgelse skulle afdække andre forældres oplevelse 
af Regnbuen. Hvis der var generelle tendenser i forældrekred-
sen kunne der være et opmærksomhedspunkt for bestyrelsen. 
Dette kunne fx være manglende ressourcer eller ansættelse af 
andre faggrupper. Meninger brydes rundt om bordet.  
Enighed om at samarbejde for at skabe et endnu bedre under-
visningstilbud i Regnbuen. 
 
PJ indkalder i denne uge til første møde i en arbejdsgruppe der 
består af de 4 kontaktforældre fra Regnbuen, to bestyrelses-
medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter, samt Pia og Jane 
fra skolens ledelse. 
 

 99 – 17/18 Regnbuen – brugertilfredshedsundersøgelse 

 
Brugertilfredsheds – spørgeskema godkendt med små rettelser. 
 
Godt med en undersøgelse der giver bestyrelsen noget konkret 
at arbejde med. 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1vnI6BMdXMd31QUghLHIJlHaiGKNVu2Ay
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Pia har søgt hjælp i skoleafdelingen ifm. elektronisk spørge-
skema så det kan lette behandlingen af de informationer spør-
geskemaet vil give. Janne og Flemming er bestyrelsesrepræ-
sentanter i arbejdsgruppen. 
 

 100 – 17/18 Kontaktforældrerollen – infofolder 

 
Kontaktforældre brochuren godkendt med enkelte rettelser. Kort 
debat om hvad kontaktforældre er. Klik her for at se folder 
 

 101 – 17/18 Skolebestyrelsesvalg – evaluering 

 
Skolebestyrelsesformanden kunne have ønsket, at flere deltog i 
valget. Godt at der blev valgt en fuldtallig bestyrelse.  

ORIENTERINGSPUNKTER 

 102 – 17/18 Obligatoriske test Bogense Skole 
 

Det fremlægges, hvilke obligatoriske tests elever på Bogense 

Skole møder i deres skoleliv. Det vil fra næste skoleår fremgå 

på Forældreintra, hvilke obligatoriske tests eleverne vil møde 

og hvornår. 

 

 103 – 17/18 Madkundskab i afd. Kongslund (SCH) 
 

Madkundskab består af en praktisk og en teoretisk del. På 

Kongslund har der været praktisk madlavning 62% af 

undervisningsgangene. 

 

 104 – 17/18 Udmøntning af brug af mobiltelefon i afdelingerne – udtalelse 
fra elevrødderne 
 

 

I det lille elevråd havde vi punktet på programmet på sidste 

møde. Den generelle holdning her er at det er dejligt at 

kammeraterne ikke sidder med telefoner fremme. De fleste, to 

drenge undtaget, ønskede ikke at dette skulle ændres. Flere 

mente at mobiltelefoner ville ødelægge leg og skabe utryghed 

(billeder). 

Kongslund: Vi har samlet op på mobilregler i 4. 5. og 6. klasse, 

og vi er landet på et flertal, der siger, at der IKKE skal være 

ændringer i vores mobilregler. Nemlig at mobilerne bliver samlet 

ind fra morgenen og udleveret igen om eftermiddagen, når de 

har fri.  

Det fungerer fint. Der var enkelte røster fremme, at man skulle 

have lov til at have dem i et af frikvartererne, men det er mest 

nogle, som siger, de keder sig i frikvartererne.  

Udskolingen:  

 Bruge dem i pausen, 

 Fint som reglerne er nu 
 Det er ens eget valg om man vil lære noget. 

  

https://drive.google.com/open?id=1LK3nT7oFIAJrWVdiCYiT3Uv_3-A_5icC
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 105 – 17/18 Opfølgning på borgermøde (Natteravnene) 
 

Er givet tidligere. 

 

 106 – 17/18 
 

Evt. 

 
Den kommende bestyrelse konstituerer sig d. 12. juni kl. 17.00. 
Sekretariatet sender invitation til kommende bestyrelsesrepræ-
sentanter. 
 

 107 – 17/18 Orientering uden elever 

 

Ingen temaer nævnt. 

 

 Punkter til 

næste møde 

Næste skolebestyrelsesmøde er 6. juni kl. 17.30 – 21.00 v. 

Cafe Det Gamle Mejeri i Særslev:  

 Kostpolitik  

 Princip for klassedannelse i Regnbuen 
 Retningslinjer for fravær 

 Orientering fra arbejdsgruppen vedr. Regnbuen 
   

 


