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Skolebestyrelsesmøde 3. april 2019 kl. 17.30 – 19.30  
 
Tilstede: Jannie F. Kruse, Flemming Overgaard, Lone Dæncker, Christina Christensen, Annita Sørensen, Hanne Birk, 

Pia Brøndsted Jacobsen og Jane I. Cortsen 
Afbud: Heidi Skøtt, Signe K. Dupont, Anne-Mette Christoffersen, Michael A. Kristensen og Formand-elevråd: Astrid 

Christoffersen 
Referent: Jane Cortsen 

DAGSORDEN/REFERATER 

INFO 

76 – 18/19 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

77 – 18/19 Godkendelse af referat. Klik her til referater 

Referatet godkendt 
 

78 – 18/19  

 

 

 

 

 

Formand 

Flemming giver en tilbagemelding fra forældrene på afd. Kongslund. De siger 

tak for hjælpen til lærerne, i forhold til at parkere modsat på afd. Kongslunds P-

plads. 

 

Skoleledelse: 

 Oplæg om ”Low arousal og Emotionelle færdigheder” for hele pædagogiske 
personale v. Jacob Nørlem d. 19. marts. 

 Temauge 15 : Genbrug. Torsdag d. 11/4: Åben hus på afd. Kongslund kl. 
14.00-16.00 og på Afd. Bogense kl. 16.00-18.00. 

 Alle afdelinger er i fuld gang med at forberede emneugen.  

 Rigtig mange har været i Odense og synge sammen med Sigurd Barret. 

 Nationale test er fortsat obligatoriske derfor er de relevante årgange i gang.  

 Pædagogiske personale Indskoling (afd. Bogense og Kongslund), SFO og 
SFO klub var i går på kursus i deres individuelle styrker. I indeværende år 
arbejder vi med styrkerne på kollega niveau- det skal naturligvis bredes ud 
til eleverne i fremtiden. Vi skal blive endnu bedre til at imødekomme og for-
stå elevernes forskelligheder. 

 

Regnbuen:  

 Regnbuen har nu modtaget de nye møbler. Det er en klar forbedring af 
Regnbuens læringsmiljø. Vi glæder os til at kunne vise dem frem for skole-
bestyrelsen i maj måned. 

 Timetallet til terapeuter skæres ned som følge af skolens aktuelle økonomi. 
Anne-Lærke vil ikke længere være tilknyttet Regnbuen.  

 Re- og visitationer: CLT arbejder på højtryk for at få alle re- og visitationerne 
på plads, således at vi kan få et overblik over elevtallet for kommende sko-

leår.  

 
Førskole - SFO afd. Bogense og Kongslund  - SFO Klub: 

 Førskolegruppen er landet rigtig godt – førskoleeleverne er delt op i små 
grupper hvor der afprøves forskellige gruppedynamikker. Førskolegruppen 
er begyndt at deltage i morgensangen sammen med hele børnemiljøet. Vi 
har udviklet på samarbejdet med børnehusene – til glæde for både eleverne 
og personalet. Vi vil forsætte med at udvikle på dette samarbejde.   

 I SFO´en er udesæsonen med rulleskøjter – bål og udeaktiviteter generelt.  
 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp/file/fa8b416a-3ef8-4877-992c-c89ad74a78a1/2019-01-30.pdf
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Mellemtrinnet: 

 Fokus lige nu er på individuelle elevsamtaler – gruppedynamikker og indret-
ning af lokalerne. 

 5. årgang har sagt ja tak til at blive undervist på Golfbanen- alle tre klasser i 
et mix. 

 

Udskolingen:  

 Vi har på grund af omrokering på personalefronten ændret elevskemaerne i 
udskolingen frem til sommer. 

 Terminsprøver er afviklet.  

 Valgfag under udarbejdelse til kommende skoleår. 
 

Kongslund: 

 Det har givet rigtig meget ro at der er kommet afklaring på personalet frem 
til sommerferien.  

 Førskole gruppen på Kongslund er rigtig velfungerende og er allerede gået i 
gang med at bruge gymnastiksalen. 

 

Medarbejderrepræsentant 

HB orienterer: På Kongslund er de i fuld gang med at planlægge emneugen. Til 

åben hus arrangementet planlægges der med et loppemarked. Fredag i 

emneugen er der Rynkebyløb og skolernes sangdag. 

 

De nye IT skabe er kommet. 

 

Elevråd 

 PJ orienterer fra elevrådet vedr. køleskabene i overbygningen, som ikke 
bliver brugt. Elevrådet er i gang med at undersøge anvendelsen af køleska-
bene eller manglen på samme.  

 Udskolingen er rigtig glade for ”Skyen” som er deres nye rekreative rum.  

 Udskolingens elever har medvirket til udarbejdelse af regelsæt i forhold til, 
hvordan de passer på det nye område ”Skyen”. Elevrådet har endvidere et 
stort ønske om mikrobølgeovne i ”Skyen”. PJ er i dialog med elevrådet om, 
at lave en plan for, hvordan de vil kunne administrere brugen/rengøring af 
mikrobølgeovne i ”Skyen”.  

BESLUTNINGSPUNKTER 

79 – 18/19 Skolebestyrelsesmedlemmer – et medlem ønsker at trække sig 

Flemming har talt med skolebestyrelsesmedlem Heidi Skøtt, som ønsker at 

udtræde af skolebestyrelsen. 

PJ undersøger formalia i forbindelse med ønsket om udtrædelse. Bestyrelsen 

bakker op om Heidis ønske.  

 

80 – 18/19 Økonomisk rammebudget 2019 

Vores økonomiske rammebudget for 2019 er reduceret sammenlignet med 
2018. Ledelsen orienterer om, hvordan dette medtænkes i forbindelse med 
planlægning af kommende skoleår. 
Skolebestyrelsen håber, at den store analyse af det specialiserede område i 
Nordfyns Kommune vil medvirke til ændring af bl.a. tildeling af inklusionsmidler. 
Skolebestyrelsen godkender budgettet.  
 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
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DRØFTELSESPUNKTER 

81 – 18/19 Årsberetning – hvordan i år? 

Forskellige muligheder blev drøftet. Det blev besluttet at bede elevrådet lave en 

video, som beskriver skolen og skolens udvikling på såvel afd. Bogense som på 

afd. Kongslund. Skolebestyrelsen går i ”tænkeboks” i forhold til hvilken form 

årsberetningen i øvrigt skal have. Pkt. sættes på dagsordenen til næste skole-

bestyrelsesmøde. 

 

82 – 18/19 Opfølgning i forhold til samarbejde mellem skolebestyrelse og kontaktforældre jf. 
folderen vedr. kontaktforældrerollen (klik her for at læse folderen) 

Kontaktforældreopgaven og folderen blev drøftet.  

Det blev besluttet, at skolebestyrelsen på sit møde i juni, i forbindelse med plan-

lægning af kommende skoleårs forældremøder, introducerer kontaktforældrene 

for skolebestyrelsen samt inviterer til et kontaktforældremøde i forbindelse med 

et skolebestyrelsesmøde i september/oktober hvor kontaktforældrerol-

len/folderen evalueres/ introduceres. 

 

ORIENTERINGSPUNKTER 

83 – 18/19 Kvalitetsrapport – kvalitetssamtale og dialogsamtale 

Kvalitetsrapport udarbejdes hvert andet år – næste kvalitetsrapport udarbejdes i 

skoleår 2019/2020. Skole- og dagtilbudschef Gitte Høj Nielsen har afholdt kvali-

tetssamtale med ledelsen i december og dialogsamtale med ledelsen samt re-

præsentanter fra ressourcecenter medio marts. I forbindelse med kvalitetssam-

talen fremlagde ledelsen indsatsområder for dette skoleår og til dialogmødet var 

der fokus på arbejdet i PLF (ProfessionelleLæringsFællesskaber). Vi har fortsat 

fokus på videreudvikling af de naturvidenskabelige fag. Det er dog glædeligt at 

se, at i forbindelse med resultaterne for skriftlig dansk har vores elever har kla-

ret sig bedre end forventet jf. de socioøkonomiske referencer for grundskoleka-

raktererne (skoleår 2017/2018 i Datavarehuset klik for at se grundskolekarakte-

rerne). Ved begge møder roste Gitte Høj skolens arbejde og den udvikling der 

sker på skolen. 

 

84 – 18/19 Personale 

I forbindelse med budget 2019 kan ledelsen se at der skal ske reduktion i for-

hold til personale. Derfor tages konsekvensen heraf allerede nu i forbindelse 

med vakant stilling på afd. Kongslund. Timerne dækkes internt og de involvere-

de klasser har allerede fået information herom, ligesom 5. årg. var inviteret til et 

orienteringsmøde mandag d. 1/4-19. 

 

De nye ansatte i indskolingen, Regnbuen og administrationen er kommet godt i 

gang. 

 

85 – 18/19 Info om rygepolitik 

Skolens matrikel er røgfrit område. 

Med baggrund i en forældrehenvendelse har skolebestyrelsen drøftet 

udfordringer når eksterne brugere eller forældre ryger på skolens udearealer. 

Ledelsen er i dialog med vores tekniskserviceleder om, at opsætte røgfri skilte. 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://nfkskoler-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/piax0850_o365_nfkskoler_dk/EdrAk_Og689Jqi9pDfV9lTgBRCR-9Ka0-oS0TQdHq-n5kQ?e=wTdkQn
https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/stil/default.aspx?doc=vfs://Global/Grundskolen/Socio%C3%B8konomiskReference/GS_SocRef_Region%20valg%20(FagFagdisciplin).xview
https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/stil/default.aspx?doc=vfs://Global/Grundskolen/Socio%C3%B8konomiskReference/GS_SocRef_Region%20valg%20(FagFagdisciplin).xview
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Når skiltene er opsat vil ledelsen skrive til eksterne brugere samt alle skolens 

forældre med en appel om at efterleve rygeforbuddet på skolens område. 

  

86 – 18/19 

 

Opfølgning på elevhenvendelse fra 1. årgang om skolepatrulje ved Østre Engvej 

Trafikkontaktlærer er ved at indkøre de nye skolepatruljer til det kommende 

skoleår. Her vil der blive udvidet, så styrken består af to hold ved hhv. P-plads 

samt Østre Engvej ved stien op til cykelparkering på Østre Engvej eller i krydset 

Østre Engvej – Skovvej. Trafikkontaktlærer sætter i værk inden ferien i 

forbindelse med oplæring og kursus for kommende skolepatrulje. 

 

87 – 18/19 Henvendelse fra Skyttelauget vedr. Skyttelaugsfesten d. 24. juni 2019 

Der blev orienteret om henvendelsen fra Skyttelauget om lån af elever til 

optoget. Henvendelsen blev drøftet. Skyttelauget har garanteret, at der ikke vil 

være alkohol involveret i optoget. Skolebestyrelsen giver udtryk for, at det kan 

være en spændende fælles oplevelse for de udvalgte elever på såvel afd. 

Bogense som afd. Kongslund. Vi takker ja til invitationen. 

 

88 – 18/19 Evt.  

Intet at bemærke. 

 

89 – 18/19 Orientering uden elever 

Intet at bemærke. 

 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

 15. maj kl. 17.30-20.30 :  

 Årsberetning – hvordan i år? 

 Drøftelse: Kommende skoleårs årshjul / kalender for bestyrelsesmøder 
kommende skoleår (kan og skal opgaver)  

 Handleplan for medarbejders trivselsundersøgelse  

 Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre 
og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale om justeringer af folke-
skolen. Aftalen indeholder en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af 
den understøttende undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge 
skoledagen. Hvad betyder det her på Bogense Skole – herunder §16b og 
afkortning af skoledagen?  

 Rundering på skolen: Regnbuen, børnemiljøet, mellemtrinnet, udskolin-
gen og billeder fra Kongslund 

 Røgfri Fremtid 
 Forældre 
 Elever 
 Eksterne brugere 

 AULA 

 Sommerafslutning i skolebestyrelsen 

 12. juni kl. 17.30-19.30 :  

 Samarbejde mellem skolebestyrelse og kontaktforældre jf. folderen vedr. 
kontaktforældrerollen (klik her for at læse folderen) 

 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
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