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Skolebestyrelsesmøde 4. oktober 2017 kl. 17.30 – 21.00 

Tilstede: Anne-Mette Christoffersen, Gitte Grøn, Flemming Overgaard, Henriette L. Ulnitz, Jannie F. Kruse, 
Jens Lund, Lars Wassmann, Stig Lange, Anette S. Jespersen, Inge B. Stein, Dan G. Christensen, Jane I. 
Cortsen og Pia Brøndsted Jacobsen, Elevråd: Fmd. Mads Skovlund Andersen, Næstfdm. Jonas Gramm 
Pedersen 

Afbud: Mads 

Referent: Dan 

DAGSORDEN/REFERATER 

17.30 – 17.35 18 – 17/18 Godkendelse af dagsorden. 

 

17.35 – 17.40 19 – 17/18 Godkendelse af referat.  
 

NYT FRA 

17.40 – 18.00 20 – 17/18 Formand 

Intet nyt 

Skoleledelse  

Ferieplanlægning SFO, Regnbuen og lukkedage. Bilag vedr. 
lukkedage på Bogense Skole omdelt. Sampasning mellem afd. 
Kongslund og afd. Bogense sker i ferieperioder. Grundlovsdag 
holdes åbent på begge afdelinger i 2018. Regnbuens lukkedage 
opretholdes. Lukkedage tages på Skolebestyrelsesmødet i for-
året for det kommende skoleår. 
Madpakketilbud forelagt som idé til kantinesalg. Madpakke 
fremvist. Tilbuddet tiltrædes. Der arbejdes videre med Madpak-
ken. Pris 25 kr. synes yderst rimelig. 
EUD 9. årg., Nature Moves 6. årg., forebyggende samtaler med 
elever, der pt. ikke vurderes udd. parate og deres forældre på 8. 
årg., kl. lærer og ledelsen.   
 

Personale 

Trimdag fredag den 13. okt. Personalets Dag den 5. okt. Skolen 

giver kage. 

Elevråd 

Der ønskes mulighed for mobilepay i Skoleboden. 

Boldbaner på fliser i skolegården ligger under vand på 

regnvejrsdage. Skoleleder og Elevrådsformand besigtiger 

pladsen og Teknik og miljø kontaktes via pedelkorpset.  

Kontakt til elevrådet på Kongslund skal sikres via 

kontaktlærerne. Ønske om nye fodboldnet til afd. 

Kongslund.  

RUNDERING 

18.15 – 18.45 21 – 17/18 Rundering ved Østre Engvej  

Vandring på arealerne. Se punkt 23 

18.15 – 18.45 22 – 17/18 Rundering: nyt musiklokale og PLC 

Multisalen og PLC blev besøgt 

DRØFTELSESPUNKTER 

 23 – 17/18 Sikker skolevej: 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
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 omlægning af Østre Engvej (afd. Bogense) (mail sendt som 

besked i intra til skolebestyrelsesrepræsentanter) 
Bestyrelsen gik turen forbi både Poppelvej/Østre Engvej, 
Odensevej /Adelgade, Østre Engvej/ Skovvej. Elever fra 
Odensevej opfordres til at benytte stisystemet og køre til 
skolen via Skovvej, så de krydser Østre Engvej v. Skovvej. 
Den samlede trafikløsning synes bedre end tidligere.  
 

 vigepligt på cykelsti Kongslund (afd. Kongslund) 
Der er ”omvendte” vigepligtsforholde mellem cykelsti og ind- 
og udkørsel. 

Skolebestyrelsesfmd. kontakter teknik og miljø ang.hvilke plan, 
der er for færdiggørelsen. 

 

 24 – 17/18 Prøveafviklingen sommer 2017 
  DC orienterede om prøveafviklingen. Snyd under danskprøven 

samt censorvurderinger. 5 elever og deres forældre blev 

indkaldt til samtale om snyd under danskprøven omhandlende 

brug af tekst fra unavngiven kilde. Èn elev og forældre valgte at 

klage. Klagen blev afvist fra DC. En forælder henvender sig 

efter dimmisionen og spørger ind til forløbet. 

 25 – 17/18 Gennemgang af forslag til antimobbestrategi  

(se linkene til UVM og DCUM vedr. antimobbestrategi) 

Bilag omdelt til gennemsyn på mødet. Pia gennemgår idé til 

opsætning af antimobbestrategi ud fra DCUM’s forlæg. 

Oplægget kaldes ”Værdiregelsæt og antimobbestrategi for 

Bogense Skole”. Specielt ”Punchline” for hver af interessenterne 

elever, forældre, medarbejdere og ledelse vil være et særkende 

for Bogense Skoles antimobbestrategi. Vi vægter 

handlingsplanen med ansvarlige aktører. 

Elevrådet har arbejdet med et par slogan’s til strategien. 

Næste møde samles indlæggene til grundlag for beslutning af 

strategien.  

 26 – 17/18 Kostpolitik  

Forbud mod energidrikke er indført på skolen. Chips og slik er 

forbudt på fællesområder uden for B- og C-bygningen. 

Udskolingselever, der går i byen og medbringer det på skolen 

henvises til udskolingens lokaler. Vi går mod henstillinger og 

retningslinjer, der giver forbud, men samtidig kan håndteres og 

effektueres på en god måde. Det gøres ved at inddrage 

eleverne i indstillinger og beslutninger. Kultur og langtidshorisont 

er vigtig at prioritere.  

Udgang for elever drøftedes under punktet. Et mere attraktivt 

tilbud er etableret i forbindelse med kantinen med bod, automat 

og udbud. Der arbejdes langsigtet på også at gøre faciliteterne 

mere indbydende ved at prioritere det økonomisk. 

Kostpolitikken kan bidrage til at gyde vejen for ingen udgang for 

udskolingseleverne på længere sigt.  

Kostpolitik skal være retningsanvisende uden at være tilsyn 

med elevers indtag. 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/april/170428-krav-om-antimobbeindsats-paa-grundskoler-og-ungdomsuddannelser
http://dcum.dk/grundskole
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ORIENTERINGSPUNKTER 

 27 – 17/18 Læringsværkstedet (lektiehjælp se beskrivelse her) 

Tilbud på tirsdage kl. 14 – 16 etableres fra efterårsferien. 

Læringsværkstedet holder til i PLC (Pædagogisk 

Læringscenter) 

Hvis der er frivillige nok, ønskes Læringsværkstedet udvidet til 

Afd. Kongslund også.  

Husflidsforeningen har ligeledes henvendt sig ang. et 

samarbejde. 

 28 – 17/18 
 

Høring vedr. ny Strategi for pædagogisk IT 2017-2020 for 

Nordfyns Kommune er indsendt. 

Taget til efterretning. 

 29 – 17/18 Nordfyns Kommunes læsestrategi – herunder test og 

ordblindhed 

(vedhæftede bilag) 

Læsevejleder på Bogense Skole og Læsekonsulent i Nordfyns 

Kommune Lisbeth Hvemon gennemgik udvalgte læsetest vi 

bruger på Bogense Skole og hvordan, vi screener for 

ordblindhed. Der orienteredes om Læsehjælpeprogrammer og 

IT-støtte til læsehjælp for elever med ordblindhed.  

Andre prøver og ordtest går forud for selve ordblindetesten, ved 

mistanke om ordblindhed. Herunder Nationale Test. 

Ordblindetesten er først retvisende fra 4. kl. 

Det blev problematiseret, at programmer, der er afhængig af 

netforbindelse er sårbare, når der er midlertidig afbrudt 

netforbindelse. Det opleves i mindre omfang. 

Støtte og IT-vejledning af eleverne i klassen er en stor del af 

læsevejledernes opgave. 

Formidling til forældre om indsatsen for elever med 

læsevanskeligheder drøftes og er i udvikling. Vi øver os. Der 

opleves en større information på Bogense Skole. Vi er på vej. 

Læsevejlederne har været med på forældremøder for at 

orientere om indsatser og støtte. 

 30 – 17/18 Præsentation af basispakken – Nordfyns Kommunes fælles 

digitale undervisningsmaterialer (Klik her for at se) 

  Kort orientering. Taget til efterretning. 

 31 – 17/18 Evt. 

Forsvundne ”lækkerier” fra elevkøleskab undersøges. 

Frist for besvarelser til læringsledelse. Brev med navn virker 

godt. Det uddelte postkort virker kun forvirrende. 

Stillingsopslag til afdelingsleder under udarbejdelse. Forventes 

besat pr. feb. - marts 2018Sekretariatet (administrationen) er 

ved at være genetableret. Arbejdsfordeling, mødetid mm. 

tilpasses mellem sekretærer og ledelse.  

 32 – 17/18 Orientering uden elever 

Ingen emner  

 Punkter til Til novembermødet:  

 Økonomisk gennemgang 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://drive.google.com/open?id=0B437r3CNtk1BREhaWDBBOUd1Mjg
https://drive.google.com/file/d/0B437r3CNtk1BSU9sNGZ4QlF1alU/view?usp=sharing
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næste møde  Værdiregelsæt og Antimobbestrategi 

 Valg til skolebestyrelsen.  

 

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

