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Skolebestyrelsesmøde 2. oktober 2019 kl. 17.30 – 20.30 
 
Tilstede: Flemming Overgaard, Hanne Birk, Christina H. Kruse, Anne-Mette Christoffersen, Annette Rendbo Larsen, 

Signe K. Dupont, Christina Christensen, Annita Sørensen, Michael A. Kristensen, Pia Brøndsted Jacobsen og Jane I. 
Cortsen (Formand-elevråd: ) 
 
Afbud: Jannie F. Kruse, Elevrådet 
 
Referent: Jane Cortsen 

 

DAGSORDEN/REFERATER 

INFO 

16 – 19/20 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

17 – 19/20 Godkendelse af referat. Klik her til referater 

Referat godkendt 
 

18 – 19/20 
 

 

 

Formand 

 Ingen kommentar 

Skoleledelse: 

 Vi markerer/ fejrer lærernes/personalets dag på mandag d. 7/10. 

 Principper for skolens virksomhed – Forældrehåndbog vers. 1.0: ledelsen 
har ultimo sidste skoleår mødtes med arbejdsgruppen og er ved at revidere 
håndbogen. Der planlægges statusopfølgning til bestyrelsesmøde 11. dec. 
og fremlægges af håndbogen d. 5. feb. 2020. 

 11. okt. er skolernes motionsdag – info herom får I fra jeres børns klasse-
team. 

 
Regnbuen:  

 I Regnbuen og almen specialklasse har vi afviklet forældremøde d. 17/9. 
Der var flot fremmøde og gode tilbagemeldinger fra forældrene. Der er valgt 
5 kontaktforældre. Én repræsentant for hver klasse/miljø. 

 D. 8/10 har Regnbuen og almen specialklasse inviteret alle interesserede 
forældre til forældremøde med UU vejlederen Mette Christensen d.8/10-19 i 
Regnbuens lokaler. 

 Udviklingsmøder vedr. professionel kommunikation afvikles med Helle 
Grøndahl fra Birdhouse. Pt er der fokus på handle- og udviklingsplanerne. 

 Ny elev til S3A efter efterårsferien. 
 
Børnemiljø: 

 ”Hverdagen” fylder på den gode måde – indskolingen er i dag på Gylden-
steen og der er flere flotte ”ud af huset arrangementer” på vej.  

 

SFO afd. Bogense og Kongslund  - SFO Klub: 

 Rigtig mange aktiviteter er i gang – vores samarbejde med musikskolen er 
gået i gang på afdeling Bogense – og kommer til Kongslund. Vi hører oftere 
og oftere at børn ikke vil med hjem / hentes tidligt.  

 

Mellemtrinnet: 

 Fordybelsesdagene er kommet rigtigt godt i gang. Overgangen fra 3. til 4. 
årgang er gået rigtig godt. Vi oplever glade elever og personaler. 

 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp/file/4f222737-92ad-476f-95a7-ede1803ed6ac/2019-09-04.pdf
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Udskolingen:  

 Uge 40: frivillig brobygning for 9. årg.  

 Aftale med UU-vejleder er på plads om UPV samtaler og UU-vejledning på 
årgangene. 

 7. årg. tager på besøg på Fattiggården i Svendborg.  

 9. årg. besøger Medielab i Odense. 
 

Kongslund: 

 Har lige fået en ny musiklærer, hvilket vi glæder os over. Vi er sikre på at 
Jeppe sammen med sine kolleger på sigt kan give musik en central plads på 
Kongslund. 
 

Medarbejderrepræsentant 

 Glæder os over at vi har færre sygemeldinger 
 
Lidt mere fra Kongslund: 

 På Kongslund deltager 0.-2. årg. i en kirkefestival 

 0.K på skal i Biografen 

 6.K på deltager i et projekt på Brandts 

 Indskolingen på har været på ”Robinson og 6. årg. havde engelsk fagdag. 
 

Elevråd 

 Pia orienterer på elevrådets vegne og præsenterer årshjul for elevrådet som 
afspejler de demokratiske processer – ”Hvordan demokratiet virker”. 

 Elevrådsvalget er foregået som et rigtigt valg med valgplakater, officielt valg 
i stemmebokse m.m. 

 I kommunen arbejdes der på at lave et topmøde på tværs af skolernes elev-
råd i Kommunen. 

 

19 – 19/20 
 

Opfølgning på forældremøder 

Skolen oplever at der har været gode forældremøder. Ledelsen har prioriteret at 
være repræsenteret m. Pia og nærmeste afdelingsleder på alle forældremøder.  
Positive tilbagemeldinger fra skolebestyrelsen. 
Feedback fra de forældrevalgte: 

 vigtigheden af, at der bliver tid i klasserne efter det fælles oplæg til drøf-
telser mellem personale forældre samt forældrene forældre.  

 opmærksomhed på, at der kan være forskellige behov på de forskellige 
årgange.  

 forældremøder kunne være et pkt. på mødet med kontaktforældrene d. 
6/11. 

 

20 – 19/20 Skolebestyrelsens årshjul for skoleåret 2019/2020 jf henvendelse 

Skolebestyrelsens møder og mødetidspunkt drøftes. Pia orienterer om historik-

ken i forhold til antallet af møder og mødetidspunkt. På baggrund af drøftelsen 

udfærdiger Pia et udkast til et revideret årshjul for skolebestyrelsen som fore-

lægges skolebestyrelsen. Pkt. sættes på dagsordenen til næste skolebestyrel-

sesmøde til beslutning. 

 

21 – 19/20 Opfølgning på dialogmøde d 10/9 kl 19-21: Dialogmøde med B&U udvalget og 
formændene og institutionsleder 

Formanden og Pia orienterer fra dialogmødet. Det var et godt dialogmøde med  
gode drøftelser om aktuelle sager. 
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22 – 19/20 
 

AULA 

Pia giver en orientering i forhold til Aula. Bestyrelsen drøfter skolens anvendel-
sesstrategi.  
Skolens ansatte vil fra uge 44 kommunikere med hinanden via  
AULA og kommunikationen med forældrene vil foregå via AULA fra uge 46. 
I forhold til kommunikationen drøftes forskellige muligheder i forhold til, hvem 
der skal kunne kommunikere med hvem.  
Pkt. vedr. AULA sættes på næste dagsorden.  
Skolen viser den nye hjemmeside – der skal overtage den nuværende hjemme-
side/ skoleport som er tilknyttet Skoleintra.  
 

23 – 19/20 
 

Elevfraværsregistrering  

”Procedurer for elevregistrering og opfølgning” gennemgås igen og drøftes. 
Skolen orienterer om hvordan det udmøntes på skolen. 
Skolebestyrelsen drøfter også status på ”Nye regler om ulovligt fravær”. Reglen 
er vedtaget men bekendtgørelsen er ikke udgivet endnu. Skolen administrerer 
efter de gældende bekendtgørelser. 
 

24 – 19/20 
 

Principper og tilsyn 

Som skolebestyrelse skal vi jævnligt have fokus på vores principper.  
Der har været flere forældrehenvendelser i forhold til skolens kostpolitik. I nogle 
klasser er der ønske om, at have en ordning, hvor eleverne kan skiftes til at 
have noget med. I kostpolitikken står der: ”i det daglige har vi på skolen forbud 
mod slik, chips og sodavand. Ved særlige lejligheder som fødselsdage, eksa-
mener, fester, afslutninger mm. afviges der herfra”. Skolebestyrelsen præcise-
rer, at en kageordning ikke er en særlig lejlighed. Punktet sættes på dagsorde-
nen til næste skolebestyrelsesmøde.  
 

ORIENTERINGSPUNKTER 

25 – 19/20 Kontaktforældre - kontaktforældrene inviteres til møde d. 6/11, hvor skolebesty-
relsens vedtægter præsenteres og kontaktforældreopgaven beskrives og drøf-
tes med kontaktforældrene. Arbejdsgruppe: Annette, Jannie, Anne-Mette og 
Flemming.  

Arbejdsgruppen orienterer om status i forbindelse med planlægning af arrange-
mentet d. 6/11. Det drøftes om vi skal benævne de valgte forældre som et for-
ældreråd eller som kontaktforældre. 
Arbejdsgruppen mødes igen og melder tilbage på kommende skolebestyrel-
sesmøde. 
 

26 – 19/20 Dialogmøder med B&U udvalget 
8/10: Dialogmøde samlet bestyrelse og B&U udvalget 

Mødet er flyttet til 12. november samme tid. 
 

27 – 19/20 Personale 

Jeppe Lindgren Ipsen (JL) er ansat som musiklærer i afdeling Kongslund. Jeppe 

har første arbejdsdag d. 1. oktober.   

 

28 – 19/20 Rundering – se 7. årgang 

Pkt. flyttes til næste skolebestyrelsesmøde. 
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29 – 19/20 Evt.  

 Ledelsen orienterer om ekstra forældremøde på 1. årg. d. 8. oktober. Signe 
Dupont deltager som repræsentant for skolebestyrelsen. 

 Kostpolitikken drøftes og der aftales at det sættes på dagsorden til kom-
mende skolebestyrelsesmøde. 

 Oplæg til rundvisning (ledelsen og skolebestyrelse): 
o 23/10 8.30-10.00 Bogense – med Pia B. Jacobsen/Søren Schlüter 

og Annette Rendbo Larsen 
o 30/10 8.30-10.00 Kongslund – med Søren Schlüter og Christina H. 

Kruse 
o 15/1 8.30-10.00 Bogense – med ledelse og skolebestyrelse 
o 22/1 8.30-10.00 Kongslund – med ledelse og skolebestyrelse 

Skolebestyrelsen anbefaler at kigge på tidspunktet for rundvisningerne i ja-
nuar 2020. Pkt. sættes på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

 Der er en forespørgsel i forhold til medicin i skolen. Der gives en orientering 
på kommende skolebestyrelsesmøde. 

 

30 – 19/20 Orientering uden elever 

Intet at bemærke 

 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

 6. november kl. 17.30-19.30 :   

• Årshjul 
• Budgetopfølgning 
• Forældrehåndbog – rykkes til dec. mødet 
• Indskrivning  
• Juleafslutning i skolebestyrelsen 
• Formænd og ledere skal til dialogmøde? 
• AULA 
• Skolens kostpolitik 
• Kontaktforældremøde d. 7/11 
• Rundering 7. årg 
• Skolebestyrelsens årshjul 
• Medicinordning/ procedurer 
• Oplæg til rundvisning (ledelsen og skolebestyrelse) 
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