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Skolebestyrelsesmøde 3. oktober 2018 kl. 17.30 – 20.30  
Tilstede: Jannie F. Kruse, Anne-Mette Christoffersen, Flemming Overgaard, Annita Sørensen, Lone Dæncker, Christina 

Christensen, Signe K. Dupont, Annita Sørensen, Michael A. Kristensen, Pia Brøndsted Jacobsen, Søren Schlüter og 
Formand-elevråd: Astrid Christoffersen.  
Afbud: Heidi Skøtt 
Referent: Søren Schlüter 

DAGSORDEN/REFERATER 

14 – 18/19 Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

15 – 18/19 Godkendelse af referat. Klik her til referater. 
Godkendt. 

16 – 18/19 Formand 

Intet at bemærke. 

 

Skoleledelse 

PJ: God oplevelse at deltage i forældremøder, rigtig mange positive 

henvendelser fra forældre. Vi har fået midler til etablering af udeområde ved 

ungemiljøet. 

 

Medarbejderrepræsentant 
Kongslund & Bogense: Vi har haft rigtig travlt – i afd. Kongslund har vi haft bed-
steforældredag – den første fagdag, forældremøder.  
Vi er klar til at gå i gang med skole- hjem samtaler. 
 

Elevråd 

Præsentation af mødedeltagere. Elevrådet er lige konstitueret. 

 

INFO 

17 – 18/19 Budgetopfølgning 

Vi er nu så langt henne i budgetåret, at vi kan se vi holder budget ret godt. Det 
betyder, at der er midler til at gøre med. Der er en pulje til Regnbuen og Udsko-
lingen. Der er arbejdsgrupper som skal komme med deres input. PJ gennemgår 
budget 2019 for bestyrelsen.  
Det er bekymrende at der er en nedskæring i forhold til puljer til inklusion og 
kompetenceudviklingspuljen. Det er vigtigt med kompetenceudvikling når der 
nedskæres i inklusionspuljen. Det er endvidere også bekymrende med nedskæ-
ring i antallet af skolekonsulenter. Skolen bruger ”Skoleafdelingen” og konsulen-
terne til at kvalificere udvikling af skolerne. 
 

BESLUTNINGSPUNKTER 

18 – 18/19 Forslag til revidering af princip for skolefoto 
 

Ændring af princip vedtaget. (klik her for at se revideret princip) 
9. årgang får fremadrettet taget et årgangsfoto. 

DRØFTELSESPUNKTER 

19 – 18/19 Opfølgning på forældremøder og foldere klik her til forventningsaftale + klik for til 
kontaktforældrefolder 

 Forældrerepræsentanterne fortæller om, hvordan det har været at deltage i 
forældremøder. 

 Misforhold mellem det der står i kontaktforældrefolderen og det der har væ-
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ret praksis. Bestyrelsen ønsker en forandring gående mod mere samarbejde 
med forældrene gennem kontaktforældrene. Skolen ønsker at invitere ind til 
dialog og indflydelse. Det kan være en udfordring at finde kontaktforældre i 
Udskolingen. Processen i forandringen er vigtig. Bestyrelsen ønsker at æn-
dre kulturen for hele skolen. 

 
20 – 18/19 Principiel drøftelse af forældredeltagelse i undervisningen 

Ikke alle har modtaget mailen fra en forældre. 
PJ redegør for hvad principper gør for driften af en skole. 
 
Når forældre deltager i undervisningen kræver det at lærerene forbereder sig på 
at beskytte klassens øvrige elever.  
 
Bestyrelsen ytrer individuelt, hvad de tænker om forældredeltagelse. 
 
Vi er en skole, derfor er et kommende princip om deltagelse undervisning gæl-
dende for hele Bogense Skole. 
 
Bestyrelsen diskuterer synspunkter ifm. punktet.  
 
PJ udarbejder udkast til princip for forældredeltagelse i undervisningen, som 
drøftes til næste skolebestyrelsesmøde.  
 

21 – 18/19 Principiel drøftelse af, hvordan skolen skal agere ved eksterne henvendelser om 
information på skolens intra og morgensamling 

Skolebestyrelsen er enig om at skolens hjemmeside ikke må bruges som rekla-
mesøjle. Det der informeres om på skolens hjemmeside  skal grunde i skolens 
principper og værdier.  
 

22 – 18/19 Skolebestyrelsens flise på hjemmeside herunder ”Principper og tilsyn” 

PJ viser ”menu” på skolens hjemmeside 
 

23 – 18/19 Forslag om mulighed for at udskolingen arbejder hjemmefra ifm fravær 

 Vi vil gerne afprøve om vi kan bruge vores ressourcer bedre ved at elever ar-
bejder hjemme i ydermoduler i udskolingen – således at eleverne arbejder 
hjemme fra en elektronisk læringsplatform. 
Der aftales at skolen skal afprøve med starte i ydermodulerne for at minimere 
bus-udfordringer. 
Vi beslutter at teste dette indtil næste bestyrelsesmøde. 
 

ORIENTERINGSPUNKTER 

24 – 18/19 Præsentation af udskolingens vision  

MP & DC fremlægger udskolingens vision. 
 

25 – 18/19 Status af aktion ”Sikker skolevej” og workshop 19/9 ”Dialog om trafiksikkerhe-
den” 
Aktion ”Sikker skolevej” blev aflyst, vi afventer nyt aktion. 

Der var ingen skolebestyrelsesrepræsentanter der deltog i ”Dialog om 

trafiksikkerheden”. 

 

26 – 18/19 Henvendelse fra forældreråd 6.a 

PJ informere bestyrelsen omkring den aktuelle vikardækning. Forældrene på 
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årgangen er informeret herom. 

27 – 18/19 Ansættelsessamtaler 

Der er blevet ansat en læsevejleder. Hun starter d. 01.11.18 

 

 
28 – 18/19 Forældrehåndbog 

Udskudt til næste møde. 

 

29 – 18/19 Lærernes dag som hos os hedder ”Personalets dag”  

Vil blive højtideligholdt på fredag for alle personaler på skolen. 
 

30 – 18/19 Evt.  

 Kommunens udmelding omkring tablets. PJ informerede om udmøntningen af 
retningslinjerne. 
 

31 – 18/19 Orientering uden elever 

Orienteres om personalesag i Regnbuen. 

 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

 7. november kl. 17.30-19.30 :  
 Budgetopfølgning  

 Vikardækning i udskolingen. 

 Indskrivning  

 Juleafslutning i skolebestyrelsen  

 Temaaften for bestyrelse? 

 Formænd og ledere skal til dialogmøde d. 28/11 2017  
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