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Skolebestyrelsesmøde 4. september 2019 kl. 17.30 –  19.30 
 
Tilstede: Jannie F. Kruse, Flemming Overgaard, Hanne Birk, Christina H. Kruse, Anne-Mette Christoffersen, Annette 

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

 
 

DAGSORDEN/REFERATER 

INFO 

1 – 19/20 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

2 – 19/20 Godkendelse af referat. Klik her til referater 

Referat godkendt 
 

3 – 19/20 
 

 

 

Formand 

 Lone Dæncker Knudsen har anmodet om at træde ud af skolebestyrelsen. 
Det er blevet bevilliget af kommunalbestyrelsen og Flemming har kontaktet 
suppleant Christina H. Kruse, som har takket ja. Velkommen til Christina. 
 

Skoleledelse: 

 Vi fornemmer en god stemning og stor respekt omkring personalet til de 
forældremøder der er afholdt – vi oplever en positiv dialog.    

 

Regnbuen:  

 Vi er kommet rigtig godt i gang efter ferien og har budt velkommen til 9 nye 

elever. Syv elever til børnemiljøet og to til ungemiljøet. 

 Ledelsen har haft et godt møde med kontaktforældrene tirsdag d. 20/8, hvor 

vi bl.a. havde opfølgning på forældreundersøgelsen fra skoleår 2017/2018. 

 Vi har igangsat et udviklingsforløb m. Helle Grøndahl vedr. professionel 

kommunikation.  

 
Børnemiljø: 

 Eleverne i 2. og 3. årgang har i år fået valgaktivitet på skemaet – i stedet for 

kultur og natur. Valgaktivitet er kommet rigtig godt i gang.  

 

SFO afd. Bogense og Kongslund  - SFO Klub: 

 Vi er kommet godt i gang med forskellige aktiviteter i både SFO og SFO 

klub. Forældrene holdes løbende orienteret på forældreintra. 

 

Mellemtrinnet: 

 Et nyt tiltag på mellemtrinnet er, at vi har indført 10 fordybelsesdage. 

Eleverne og lærerne er glade for fagdagene, hvor der er tid til at fordybe sig. 

 

Udskolingen:  

 Som noget nyt har vi indført valgfag på hele dage og den første valgfagsdag 

er afholdt.  

 Der er afholdt forældremøder på hhv. 7. og 9. årgang med stort fremmøde. 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp/file/623d5a3e-7341-4213-928d-6fa6bf4c7a7d/2019-06-12.pdf
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 Den første fordybelsesdag er afholdt i udskolingen som følge: 

o 7. årg. ”Rystesammendøgn” fra torsdag til fredag med aktive og 
glade elever 

o 8. årg. på Gyldensteen Strand 
o 9. årg. Berlinforberedelse 

 Skolepatruljen er kommet godt i gang. Generelt er det positive tilbagemel-

dinger. Enkelte forældre har henvendt sig med deres observationer. Dette er 

videreformidlet til skolepatruljen og deres kontaktlærere. 

 
Kongslund: 

 Legepatruljen er kommet i gang – og det er eleverne glade for.  

 ”Leg på streg” er ved at blive tegnet op i skolegården. 

 

Medarbejderrepræsentant 

 Vi er godt i gang. Travlhed og engagement på hele linen. 

 Traditionen tro er der afholdt Bedsteforældredag på afd. Kongslund med 

kager. 

Elevråd 

Vi arbejder med demokratiforståelsen og i den forbindelse afvikles elevråds-

valget for de store (6. – 9. årgang i afd. Bogense) på anderledes vis i år. Alle 

klasser vælger en repræsentant for klassen. Herudover kan de elever der 

har lyst opstille som kandidat. Der bliver en kampagneperiode. Kandidater-

ne skal lave en valgplakat m.m. Kandidaterne vælges ved hjælp af valgkort. 

Der valghandling i multisalen d. 13. september. 

Som en del af det nye tiltag er kontaktlærerne i dialog om 6.k’s deltagelse i 

”Store Elevrådet”. 

 

4 – 19/20 
 

Høringssvar Budget 2020 

 Orientering og drøftelse af Budget 2020 herunder Omstillingskataloget. Der 

er enighed i bestyrelsen om, at høringssvaret fra Bogense skole forholder 

sig til det i omstillingskataloget, som berører Bogense skole. I høringssvaret 

ønsker bestyrelsen at der tages stilling til forslag BUU03, BUU06 og SSU03. 

På baggrund af drøftelsen bliver, der udarbejdet et høringssvar, som rund-

sendes til endelig godkendelse inden fristens udløb. 

 

5 – 19/20 Budgetopfølgning 

 Gennemgang af skolens budget. Økonomien er presset da vores budget-

ramme for 2019  er blevet reduceret. Skolebestyrelsen ser frem til en æn-

dring af bl.a. tildeling af inklusionsmidler, jævnfør analysen af det specialise-

rede område i Nordfyns Kommune. 

 

6 – 19/20 Skolebestyrelsens årshjul for skoleåret 2019/2020 jf henvendelse 

Vi skubber punktet til næste skolebestyrelsesmøde. 
 

7 – 19/20 
 

Kontaktforældrene inviteres til møde d. 6/11, hvor skolebestyrelsens vedtægter 
præsenteres og kontaktforældreopgaven beskrives og drøftes med kontaktfor-
ældrene. Arbejdsgruppe: Annette, Jannie, Anne-Mette og Flemming.  

PJ inviterer arbejdsgruppen til møde, for at planlægge kontaktforældremødet. 

Arbejdsgruppen arbejder videre med forberedelse af mødet d. 6. november. 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
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Punktet sættes på dagsordenen til det kommende skolebestyrelsesmøde. 

PJ nævner mødet i den kommende forældreinformation som udkommer i sep-

tember. 

8 – 19/20 
 

Bestyrelsesmedlemmer som kontaktpersoner til klasser/årgange - opdatere 

Afd. Bogense 

0.årg: Signe K. Dupont 

1.årg: Christina Christensen 

2.årg: Annette Rendbo Larsen 

3.årg: Annette Rendbo Larsen 

4.årg: Anne-Mette Christoffersen 

5.årg: Christina Christensen 

6.årg: Christina H. Kruse 

7.årg: Jannie F. Kruse 

8.årg: Flemming Overgaard 

9.årg: Signe K. Dupont 

  

Regnbuen: Annita Sørensen 

 

Afdeling Kongslund: 

Indskoling: Flemming Overgaard 

Mellemtrin: Flemming Overgaard 
 

9 – 19/20 
 

Forældremøder 

Vi er i fuld gang med afviklingen af forældremøderne. Der opleves god opbak-

ning og god stemning på møderne. 

 

ORIENTERINGSPUNKTER 

10 – 19/20 Radonmåling 

Der er foretaget radon målinger og to steder har disse vist sig at være for høje (i 

depotrum kælderen og madkundskabslokale).  

Depotrummet er ikke et opholdsrum og det har senere vist sig at ventilationen i 

madkundskabslokalet var ud af drift.  

Ventilationen er herefter sat i drift igen og der forventes, at indholdet af radon er 

under Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der vil blive foretaget nye målinger i 

perioden 1. okt. til 30. april som er den periode Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 

måling af radon foretages. 

 

11 – 19/20 Dialogmøder med B&U udvalget 

 10/9 kl 19-21: Dialogmøde med B&U udvalget og formændene og instituti-
onsleder 

 8/10: Dialogmøde samlet bestyrelse og B&U udvalget 

Orientering givet. 
 

12 – 19/20 AULA 

Uge 43 skulle vi være klar til ibrugtagning af AULA.  
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13 – 19/20 Personale 

Pædagog Peter Hjorth har fået nyt arbejde på et bosted for fysisk og psykisk 

handicappede. Givet de økonomiske rammer, har vi foretaget justeringer i per-

sonalet og derfor er stillingen ikke genopslået. Peters undervisningstimer dæk-

kes af Mathilde Christiansen Grave som er kendt i SFO’en på Kongslund. To 

pædagoger (Mads Froholdt og Stine Nielsen) fra SFO klubben samt personale 

fra ressourcecenteret (Lise E. Hansen, Helle F. Strand og Lisbeth Hvemon) har 

fast mødedag på afd. Kongslund. 

 

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

har første arbejdsdag d. 1. oktober.   

 

14 – 19/20 Evt.  

Drøftede: 

 Elever som ”hænger ud” på skolens område. Vi er opmærksomme og har 
videreformidlet til SSP. Skolen vil informere herom på opslag på forældrein-
tra fredag d. 6. september. 

 Facebook og antallet af fotos fra de forskellige årgange. Opleves ikke helt 
ligeligt fordelt. Vi minder hinanden om den oprindelige præmis. Det er en 
mulighed, men ikke en opgave for personalet. Forældrene vil drøfte det på 
kommende forældremøde. 

 Kantinens udbud og priser skal være at finde på hjemmesiden – ledelsen 
sørger for at hjemmesiden opdateres snarest. 

 

15 – 19/20 Orientering uden elever 

Intet at bemærke 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

 2. oktober kl. 17.30-20.30 :  
 Opfølgning på forældremøder 

 Principper og tilsyn 

 Forældrehåndbog 

 Kontaktforældre - kontaktforældrene inviteres til møde d. 6/11, hvor skolebestyrel-
sens vedtægter præsenteres og kontaktforældreopgaven beskrives og drøftes med 
kontaktforældrene. Arbejdsgruppe: Annette, Jannie, Anne-Mette og Flemming.  
opfølgning på møde d. 19/9 kl. 18.15 

 Opfølgning fra dialogmødet 10/9 bestyrelsesformand, skoleleder og B&U udvalget 

 8/10: Dialogmøde samlet bestyrelse og B&U udvalget  
 Skolebestyrelsens årshjul for skoleåret 2019/2020 jf henvendelse 
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