
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referat 

 

for møde i skolebestyrelsen 
 

onsdag den 5. oktober 2016 kl. 17.30 – 21.00 i personalerummet 

 

 

Deltagende: 

Fraværende: Flemming, AnneMette. 

 

Referent: Dan Christensen 

 

Der er spisning under mødet: 

 

Stig bød velkommen til Julie og Jasmin, der er nyvalgte hhv. fmd. og næstfmd. i elevrådet. En kort 

præsentationsrunde. 

  

   

1. Vi mødes i personalerummet og går samlet til rundvisning og gennemgang af den ”nye” 

multisal på Gyldensteensvej 17.30-17.55. 

Fremvisning. Vi glæder os til at tage lokalet i brug. Musikskolen er tyvstartet på undervisning i lo-

kalet. 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidst – (referatet er vedhæftet).17.55-18.00 

Godkendt med rettelse af stavefejl. 

 



 

 

 

 

 

3. Økonomi - Det fortsatte arbejde med den økonomiske genoprettelsesplan på Bogense 

skole ved ledelsen 18.00-18.20. (Bilag gennemgås på mødet) 

CJ gennemgik regnskabet. Der forventes et lille overskud ved årets udgang ved at fremregne på det 

forventede forbrug. Der tages dog forbeholdt, at der ved gennemgang for en måned siden var et for-

ventet underskud på godt 800.000,- kr. 

Der holdes skarpt øje med refusioner og alle konteringer for at få bedst mulig indsigt i økonomisty-

ringen. 

Der tegnes et generelt billeder fra andre skolebestyrelser på, at regnskab og regnskabsopfølgningen 

er vanskelig at forstå og meget svær at styre lokalt. Store udsving optræder lidt tilfældigt for ledel-

serne. Det forventes at være et tema på det kommende bestyrelsestræf i slutningen af måneden. 

De personalemæssige ændringer og meget stram indkøbsstyring samt udsættelse af ikke akutte 

mangler er medvirkende til det forventeligt balancerende regnskab. 

 

4. Gennemgang og opfølgning på budgetforlig 2017. 18.20-18.45 – Bilag vedhæftet 

Besparelser på Børne- ungeområdet er minimeret i forhold til de udsendte høringssvar. 

Der orienteres om de budgetmæssige konsekvenser fredag den 7. okt. for skolelederne. 

Der kommenteres på besparelser ved Nordfynsmodellen, konsulenter i Skole- og Dagtilbudsafdelin-

gen samt i sundhedsplejen. Alle besparelser vil blive mærkbart på skolerne.  

CJ vil orientere om budget 2017 på næste bestyrelsesmøde 

 

5.  Nyt fra skolens afdelinger 18.45- 18.45-19.00 

SFO: Flytning af SFO er snarligt forestående. Det forventes ikke at kunne være klart til indvielsen 

den 7. nov. Det sættes i værk hurtigst muligt i respekt for pedellernes arbejdspres med byggeri mm. 



 

 

 

 

 

Der forventes en lille årgang til kommende 0. årg. Stor tilslutning til forældrearrangementer om 

oplysningsmøder for forældre i DI-regi. Skolen opfordres til at fremme samarbejdet med børneha-

verne for at præsentere Bogense Skole. Mødet har vi traditionelt i nov. Det nye møde forventes at 

kunne erstatte vores intromøder. Mødet placeres på skolen, så både kommunale og private børneha-

ver inviteres. 

Det kommende intromøde på Bogense Skole er fastlagt til 1. nov. 

Skolebestyrelsen bakker op om det nye tiltag. Der opfordres til at forældrene samtidig kan få en 

mulighed for at se begge vores matrikler. Vi skal ved sådanne møder være klare på vores værdier og 

skolens særkende. Der bør også være åbenhed omkring udfordringerne ved at være en mangfoldig 

skole. 

Mødet foreslås holdt fælles med efterfølgende ”Åbent Hus” på begge matrikler. Idé: Ældre elever 

inviteres til at fortælle om deres skoleoplevelser på Bogense Skole, som Fionaprojektet i 9. årg.´s 

projektopgave forrige år. 

Indskolingen: PD udleveret i klasserne. De bliver på skolen og oplades på skolen, så de er klar til 

næste dags arbejde. 

Mellemtrinnet: Fokus på læseindsats. Læseindsatsen med læsebånd.  

Kongslund: Indvielse af cykelsti MED asfalt.  13. okt. kl. 11. Elevudfordringer og mange nye ele-

ver. Peter AKT gør et stort arbejde i at integrere og vejlede alle elever med udfordringer. 

Støtte til skolen i Tanzania, der er beskadiget af jordskælv indsamles ved salg af kage mm. 

Udskolingen: 1. periode med to-voksentimer evalueres og fokus i næste periode fastlægges. Adfærd 

og ordensregler udfordres på 7. årg. på trods af to-voksenindsatsen på netop adfærd, regler og triv-

sel.  EUD er kommet godt fra start og der er stor interesse fra alles side til projektet. Valgfag for 7. – 

8. årg. 



 

 

 

 

 

Julie og Jasmin orienterer om deres oplevelser fra EUD-projektet. En enkelt voldsom epidemi ramte 

dog samme hold i fredags. Der er handlet på sagen og det forventes, at eleverne møder talstærkt op 

til sidste omgang i denne periode. 

På hele skolen er de nye tiltag omkring mobiltlf. I skolen fungerer tilfredsstillende. 

 

6. Spisning 19.00 -19.30 

Tak for mad. 

 

7. Bestyrelsens arbejde i forhold til en kommunikationsstrategi – oplæg på mødet omkring 

udviklingen af strategien. 

 Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen drøfter problemstillingen omkring ønsker til strategi-

en og hvilke medier, der ønskes medtaget bl.a. med afsæt i et ønske fra personalet om-

kring brugen af Facebook til fortællingen den gode historie. 

 (bilag gennemgås på mødet) 19.30-20.00 

Nordfyns Kommune går on-line på de sociale medier 10. okt. 2016. Der er udarbejdet en kommunal 

handleplan med retningslinjer, som vi som skole vil være underlagt. Retningslinjerne kan danne 

grundlag for Bogense Skoles kommunikationsstrategi for færden på de sociale medier.  

God bred drøftelse af muligheder og faldgruber i at være på FaceBook (FB). 

CJ går i dialog med personalet for at lave et udkast med udgangspunkt i FB.  

 

8. Seminar for skolebestyrelsen (datoerne er udmeldt fra forvaltningen 28. og 29. oktober – 

Tingstedet i Søndersø) 20.00 – 20.15 (vigtigt med tilbagemelding i forhold til deltagelse) 

CJ orienterer om forventet program. Tiden viser fredag fra kl. 17 – 19 med tema om økonomi og 

efterfølgende middag. Lørdag vil der være program fra kl. 9 – 12. 



 

 

 

 

 

Bestyrelsen er meget utilfredse med manglende program så tæt på dagene, og at man forventes at 

sætte tid af til et meget kort program i en weekend med meget tvivlsomt indhold. Forskellige ud-

meldinger om tidspunkter giver usikkerhed om deltagelse. Bestyrelsen ønsker ikke at tage stilling til 

deltagelse før der ligger et program. Personalets deltagelse kræver meget af arbejdstiden, som i for-

vejen er voldsomt presset.  

Tilmelding til arrangementet v. Charlotte.  

 

9. God ro og orden politik (nyt udspil til godkendelse med punkter fra sidste møde) (bilag 

er vedhæftet) 20.15 -20.30 

Der rettes to linjer i forhold til sidste udkast.  

 

Orienteringspunkter 20.30-21.00 

 

A. Skolens ledelse  

- Orientering fra forvaltningen. 

Der er kommet skred i det igangværende projekt. De udfordringer der er arbejdet med bærer frugt. 

Samarbejdet fungerer i en god tone med fokus på det fremadrettede arbejde. Der arbejdes generelt 

meget for at vi er et samlet skolevæsen. Struktur, niveauer, styrelseskæder mm. Er ved at finde sin 

plads og der arbejdes konstruktivt på alle niveauer. Vi skuer fremad. 

- Læringsledelse 

- Byggeriet – indbydelse til invielsesdagen mandag 7. november kl. 8.15 

Der er et program under udarbejdelse. Vi vil gerne bevare noget som en overraskelse. Vandnymfens 

”Undines sang”, 4. årg. uropfører værket på dagen. Vi vil sørge for, at indvielsen er hele matrikkel 

Bogenses fælles nye historie.  



 

 

 

 

 

Der er afsat 1 mio kr. til etablering af legearel på Fiona-grunden, som kan bruges i en sammen-

smeltning af arealet med indskolingens og skolens arealer. Et legepladsudvalg er nedsat til at kom-

me med ideer til etableringen. Skolebestyrelsen opfordrer til at bruge konsulenter ved sælgerne, som 

er gode til at anbefale relevante legeredskaber til givne aldersgrupper. 

Tilkørselsforhold for cyklister ved Netto og Skovvej laves som hævet dobbeltsti. Det tilstræbes, at 

cykelvejen gøres nemmere (nodging), så eleverne vil vælge at benytte den frem for nuværende kryds 

af stierne og P-pladsen v. Netto og Fakta. 

 

Tilbagemelding fra Ungestrategi-dagen God dag. Der var desværre to kommunale arrangementer 

samtidig med samme målgruppe. Der skal arbejdes på mere valgfag- og åben skole.  

 

 

B. Skolens bestyrelsesformand 

- Mulighed for oplæg på skolebestyrelsesmøderne (erhvervsrådet) 

Idé: Er det en god idé at invitere til et oplæg fra Erhvervsrådet v. Per Olesen ang. forventninger om 

elevernes færdigheder og Bogense Skoles mulighed for at støtte op om den lokale erhvervsudvik-

ling.  

Invitationen støttes. Stig inviterer Per Olesen til et kommende skolebestyrelsesmøde. 

- Tilbagemelding fra mødet mellem udvalg og formand/skoleleder tirsdag den 4. oktober  

IT problemer med PD’ere i undervisningen. Eleverne orienterer om manglende forbedringer efter 

alle PD’ere er opdateret. Forældrene oplever at første udgave af Dell med Windows-programmer, 

der ikke virker. Der kan ikke installeres de programmer, der bruges i undervisningen. De nye Surfa-

ce-baserede PD’ere virker. 

Den politiske beslutning er, at det er et teknisk problem, der skal løses. 



 

 

 

 

 

Stig orienterede om mødet og samarbejdet mellem skolebestyrelserne.  

Dialogmødet fungerede som dialog. Der blev lyttet til de udfordringer, der er på skolerne. Økonomi-

delen fyldte meget.  

 

C. Elevrådet – valg til kommende elevråd 

- Velkommen til Julie fra udskolingen og repræsentant fra indskolingen  

Indskolingens elevråd holder møde på tirsdag, hvor Fmd. og næstfmd. deltager.  

Bod med mobilepay, Nyt mad og pris i boden, Café Solo laver skolesandwich. Er det en mulighed? 

Vandfontæner contra nye vandhaner (er under undersøgelse), Cykelstativer for brede til cykler med 

smalle dæk, så egerne let ødelægges ved alm. brug. Asfalt i skolegård. Amfi-scenen; Gardiner øde-

lagt; Uudholdeligt at sidde til længere filmsceancer. Hynder eller puder ønskes.   

Trimdag i udskoling med nyt program. Det beklages, at eleverne ikke har været inddraget i planlæg-

ningen på idéplan i dagens program. 

Kongslund-elevrådet ønsker cykelstativer/skur flyttet til parkeringsarealet v. P-pladsen.  

- Det kommende arbejde omkring elevrådet  

 

D. Personale  

Der er fortsat voldsomt arbejdspres. Modtageelever er på vej pt. er 11 elever udsluset og 2 straksin-

tegreret. Specielt Regnbuen mærker arbejdspresset.  

Arbejdsaftale med flekstid fungere meget tilfredsstillende. 

Tak til elevrepræsentanterne for god og aktiv deltagelse.  

E. Set og hørt 

2 sager drøftet.  

 



 

 

 

 

 

10. Evt. 20.55-21.00 

Inden næste forældremøder med en drøftelse af, hvad der forventes af bestyrelsesrepræsentanten til 

forældremøderne.  

Elevrepræsentanters deltagelse i skolebestyrelsesmøderne og en tilpasset dagsorden.  

 

Tak for et godt møde. Vi mødes igen til næste møde onsdag den 2. nov. 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


