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Referat 

 

for møde i skolebestyrelsen 
 

Mandag den 5. december 2016 kl. 17.30 – 21.00 på personalerummet afd. Bogense 

 

 

Fraværende: Anne-Mette 

 

Referent: Dan Christensen 

 

   

1. Godkendelse af referat fra sidst møde (rundsendes til alle medlemmer og suppleanter) 

Godkendt 

 

2. Orienteringspunkter  

 

A. Skolens ledelse  

- Orientering fra ledelsen  

Referat lægges fortsat på Intra.  

- Ordblindearrangement i Bogense. Støtte- kontaktperson for ordblinde fra VUC orienterer 

omkring hjælpemidler til elevgruppen og deres forældre. Målet er at få dannet netværk 

og koordinere hvad, der gøres i kommunen for ordblinde. Det er et aftenarrangement, der 

forventeligt holdes 23. jan kl. 18.30 - 21 i salen, Bogense Skole. Indbydelse kommer se-

nere.  

Test til screening af ordblinde bruges normalt først fra 4. årg. Vores to læsevejledere står 

for testene.  

Læsevejlederne indbydes til et kommende møde og fortæller om ordblindetest og gene-

relt om test. 

- Læringsledelse – det fortsatte program. Første del af programmet er ved at nå sin afslut-

ning. I indskolingen var fokus på lærer-pædagogsamarbejdet. Regnbuen; Teamsamarbej-

det. Melletrinnet; synlig ledelse og forældresamarbejdet. Udskolingen; Teamsamarbejdet 

og udviklingen af dette, som vil blive brugt på de kommende afdelingsmøder. Generelt 

inddrages arbejdet fremover fast i mødeform og arbejdsform på afdelingsmøderne. 

Café-dage vil blive brugt som en mulighed for at få flere forældre i tale. Regnbuen er i 

gang med forsøg på dette. 

Forventningsaftaler blev drøftet. En måde, vi kan tydeliggøre skolens virke og det, man 

som forældre og elev kan forvente af Bogense Skole, og hvad vi forventer af elev og 

forældre. 

Nyansatte midlertidige ansættelser i Regnbuen og Pusterummet; Kim Bang-Thygesen og 

Susanne Buhl. 

Møder med kommende indskolingsforældrene. Det var et godt indlæg fra en mor, der 

fortalte om sin oplevelse af at starte på Bogense Skole. Der var ikke mange forældre til 

mødet på afd. Kongslund.  

Team Rynkeby tilbyder, at vi igen i år kan deltage i løbet fredag den 7. april 2017. I år 

går indsamlingen til Børne-Lungeforeningen. Bogense Skole deltager med hele skolen. 
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Det er også skolernes sangdag samme dag. Arrangementerne ligger i forlængelse af hin-

anden. 

- Diverse 

Turboforløb for 9. årg., for de elever, der ikke er erklæret uddannelsesparat pr. 1. dec. 

 

 

B. Skolens bestyrelsesformand  

Indbydelse til Direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme, Per Olesen ang. Skolens rolle i er-

hvervsorienteringen og uddannelsesguidning for de unge. Per vil gerne komme til vores be-

styrelsesmøde onsdag den 25. jan. 

 

C. Elevrådet – orientering fra det store elevråd  

Ansvar er taget op som tema. Der ødelægges meget på skolen. Det vil vi gerne gøre noget 

ved det. Elevrådet er lidt i vildrede med hvordan, det kan gøres. Muligheder undersøges. 

Øvrige temaer: Opladere, Juleafslutning, Legepladsudvalg. 

 

D. Personale  

Materialer til gulv i gymnastiksal afd. Kongslund ligger klart til at blive monteret. Låge i 

skolegården på afd. Kongslund er nu renoveret. 

Nyvalg af AMR: Bente Alleslev og Ole Madsen. Tak til Inge Stein og Peter Hjort for deres 

indsats. 

 

 

3.  kl. 18.00 

Beslutningspunkt - Det fortsatte arbejde med skolens samlede økonomi og det fremtidige arbejde 

med ”Mit forventede regnskab” 

Lone Vinther orienterede om regnskab. Sidste opgørelse viste et underskud på 800.000 kr. mens 

gennemgangen med Louise og Ole (rådhuset) viste et plus på 200.000 kr. Efter ny gennemgang vi-

ser tallene nu ca. -200.000 kr. Lones opgørelse viser pr. 5. dec. 2016 ca. -800.000 kr. 

Forklaringen er udbetaling af undervisningstillæg og anbragte børn uden for kommunen. 

Lone gennemgår desuden manglende refusioner og kendte udgifter, der ikke er bogført.  Det samle-

de regnskab forventes derfor at balancere med ca. 350.000 kr. i underskud.  

Økonomiske styringsprogrammer (akkumuleringsprogrammer) skal implementeres på skolerne. 

Bogense Skole gøres til pilotskole fra 1. januar.  

 

4.  k1. 18.15 Opsamling og proces for forløbet omkring kvalitetsrapporten 

Møde 25. jan. Kvalitetsrapporten offentliggøres den 16. dec. og sendes da ud til bestyrelsen til 

kommentarer. Forslag til høringssvar ønskes sendt med dagsordenen til næste møde. Input modtages 

gerne efter offentliggørelsen. 

 

5.  kl. 18.30. Legepladsudvalget og lokalplan – orientering omkring arbejdet, der er sat i gang. 

Elevrådene arbejder på forslag. Lokalplan for Fionagrunden er sendt i høring. Her nævnes Bogense 

Skole aktivt flere steder. Der er fokus på trafikforhold, specielt i forhold til skolen og buskørsel, 

samt naturligvis legeplads.  

 

6.  kl. 18.45 Orientering omkring arbejdet med straksintegration  
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Jane orienterede om overgangen fra modtageklasse (på Sletten Skole) til straksintegration på alle 

distriktsskoler. Vi har pt. modtaget 2 syriske elever. Vi er desværre ikke gearet til opgaven fuldt ud. 

Der trækkes på andre elever og andre, som kan hjælpe med kommunikation. Vi gør os erfaringer og 

arbejder hurtigt på at få tilpasset skolegangen i tid til nye elever, som kommer uden et fælles sprog. 

Forældrene er ofte optaget selv af sprogskole, som er et krav. De kan derfor ikke være med i over-

gangen. Det er positivt, at eleverne gerne vil være her, selv om det er svært for dem. Zeinab Alo, der 

er syrisktalende er ansat tre dage om ugen. Hun kan også lidt dansk. Desuden trækkes der på andre 

elever med samme sprog, der også går på Bogense Skole, når det er svært for eleverne at gøre sig 

forståelige og for os at forstå hvad, der er på færde. Alle opleves meget hjælpsomme.  

  

8.  kl. 19.00 Set og hørt 

Intet nævnt 

 

9.  kl. 19.15 Juleafslutning med julefrokost   

Tak for dejlig Julesul.. 

 

 

Evt. 

Cykelstativer v. A-bygningen ønskes reetableret efter ombygning. 

Tyveri på skolens område er pt. et problem primært på mellemtrinnet. Vi opfordrer til, at værdigen-

stande ikke opbevares i lommer og i garderoben.  

 


