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Referat 

 

for møde i skolebestyrelsen 
 

onsdag den 3. maj 2017 kl. 17.30 – 21.00 i personalerummet afd. Bogense 

 

 

 Fraværende: Jannie Kruse, Flemming, Helle, Elevrep.: Julie, Jasmin 

 

 

Bilag:  

 

 

 

1. Ansættelse af ny skoleleder til Bogense Skole v. Direktør Ejner Jensen og Skole- og dagtil-

budschef Gitte Høj Nielsen. Bilag vil blive udleveret på mødet. 

 

Ejnar gav en orientering om ansættelse af decentrale ledere samt udleverede 2 foldere:  

”Ansættelse af decentrale ledere” samt ”Skabelon – job- og kravprofil” 

 

Stillingsopslag udfærdiges på baggrund af drøftelse af ønsket profil. 

 

I forhold til tidsplan, så blev et udkast udleveret og herefter besluttet/konfirmeret. 

 

Ansættelsesudvalg blev nedsat: 

Lars Wassmann, Jannie Frimodt Kruse, Flemming Overgaard, Henriette Lemvig Ulnitz,  

Jens Lund, Anne-Mette Christoffersen, Stig Lange i første samtale, Inge Birthe Stein, 

Annette Søgaard Jespersen, Jane Cortsen, Dan Christensen. 

 

 

   

2. Orienteringspunkter 

 

A. Skolens ledelse  

Orientering vedr. organisering og bemanding af kontoret i perioden frem til sommerferien  

 

Orientering om, at der er lavet en aftale med Teamlederne om at aflaste/ hjælpe til. Der er 

lavet en beskrivelse af hvilke opgaver Teamlederne kan/skal varetage. 

 

Orientering om den seneste økonomiopfølgning med Louise Secher fra Økonomiafdelingen. 

 

Folkeskolens afgangsprøver igangsat 
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Brev/ Skrivelse fra undervisningsminister Merete Risager blev udleveret. 

 

Orientering om den forestående translokation onsdag d. 21/6 kl. 17.00-19.00. Vi forsøger os 

med en ny form på arrangementet med vin, chips og chokolade, taler og overrækkelse af ek-

samensbeviser.  

 

B. Skolens bestyrelsesformand  

Orientering om Notat: Forløb vedr. ansættelse af ny leder til indskolingen. 

 

Orientering vedr. henvendelse fra TR for BUPL pædagog Anette Bünning og TR for PMF 

Morten Dhalvad Mejnholt. 

 

C. Elevrådet 

Dan Christensen undersøger, om der er fulgt op på beslutning fra bestyrelsesmødet d. 5/4-

17 

 

D. Personale  

Kort orientering om skoleårets planlægning. Fagfordelingen er i gang i indskolingen, mel-

lemtrinnet, udskolingen og afd. Kongslund. 

 

2. Godkendelse af referater fra de sidste møder 

Referater fra skolebestyrelsesmøderne d. 1/3-17, 5/4-17 samt 18/4-17 godkendt. 

 

 

3. Orientering – Skoleårets planlægning  

Orientering om hvor langt vi er med planlægningen af kommende skoleår. 

 

Samme grundskema som i dette skoleår. 

 

Samme timefordeling som i dette skoleår 

 

Fortsat forkortet skoledag der giver mulighed for anvendelse af to-voksentimer. 

 

Fagfordelingen i almenskolen er i fuld gang. Inden for kort tid sættes der gang i fagforde-

lingen i Regnbuen/ Pust, Ressourcecenter. 

 

Skemalægningsværksted 6. – 9. juni 

 

Vakante stillinger forventes opslået ultimo uge 18. Vi beder Jannie Kruse om at deltage i 

ansættelsessamtalerne i uge 22. 

 

Udviklingsprojekter: 

Læringsledelse – Feedback og klasseledelse 

Læringsfællesskaber der virker – overbygningen 

Forskningsprojekt i forb. m. Distriktsteam/ Ressourcecenter og PLC 

Nature Moves, Kom. 6 årg. 

Mord, jord, skolebord udvikling i forb. m. tosprogsområdet 
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Projekt Gyldensteen strand 

EUD projekt på 9 årg. 

m.m. 

 

5. Bestyrelsesmøder – drøftelse og beslutning vedr. mødeplan for kommende skoleår  

 

Afholdes fortsat i tidsrummet kl. 17.30-21.00 på lærerværelset. 

 

To modeller blev drøftet: Rullende mødedage eller onsdage som nu.  

 

Et flertal har besluttet, at vi fastholder onsdage.  

 

Der bliver planlagt med 9 møder lagt d. 1. onsdag i hver måned med få undtagelser:  

Forslag: 6/9, 4/10, 1/11, 6/12, 24/1, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6. Den endelige mødekalender fastlægges på 

skolebestyrelsesmødet i juni 2017. 

 

Skolebestyrelsen drøftede muligheden af, at indkalde suppleant til skolebestyrelsen pga fravær. Det 

blev besluttet, at indkalde suppleant til næste skolebestyrelsesmøde. 

 

Ledelsen indkalder suppleanten. 

 

6. Valg af kontaktperson til klasserne afd. Bogense skoleåret 17/18.  

 

Vi tog udgangspunkt i fordelingen fra indeværende skoleår 17/18. 

 

Bestyrelsesmedlemmer som kontaktpersoner til klasserne/årg. på  afd. Bogense - skoleåret 17/18 

 

0.kl. Stig   

1.kl. Jens 

2.kl. Anne Mette 

3.kl. Jens 

4.kl. Stig 

5.kl. Jannie 

6.kl. Lars 

7.kl. Stig 

8.kl. Anne Mette 

9.kl. Lars 

 

Kontaktperson til afdelingen afd. Kongslund – skoleåret 17/18 

Indskoling: Henriette  

Mellemgruppe: Flemming  

 

7. Orientering - 3i1 måling 

Der er udarbejdet en 3i1 måling for det samlede personale. 

Målingen tager temperaturen på Trivsel, sundhed og fysisk arbejdsmiljø. 

Handleplanen er under udarbejdelse m.  frist d. 5/5-17 – Generelt rigtig fin tilbagemelding. Der 

blev redegjort for de valgte indsatsområder som beskrives og behandles i MED udvalget. 
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8. Sager elever ikke deltager i behandling af – orientering  

Opfølgning på sygefravær. 

 

9 Evt.  

Skolebestyrelsen afholder sit sidste møde inden sommerferien d. 7/6-17  

DC melder forfald. Ledelsen undersøger, om vi kan holde afslutningen ude af huset.  


