
Bogense Skole 
Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense (afd. Bogense)  

Middelfartvej 8, 5400 Bogense (afd. Kongslund)  

 

                                                                                     

 

 

  

 

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

Skolebestyrelsesmøde 6. marts 2019 kl. 17.30 – 20.30  
Tilstede: Jannie F. Kruse, Anne-Mette Christoffersen, Flemming Overgaard, Lone Dæncker, Signe K. Dupont, Christina 

Christensen, Michael A. Kristensen, Hanne Birk, Pia Brøndsted Jacobsen, Jane I. Cortsen og Formand-elevråd: Astrid 
Christoffersen og Næstformand-elevråd:  
Afbud: Heidi Skøtt, Annita Sørensen 
Referent: Jane Cortsen 

 

DAGSORDEN/REFERATER 

INFO 

60 – 18/19 Besøg af Lise Ellinor Hansen fra Ressourcecenter  
Lise orienterer om Ressourcecenteret, hvor de er 7 ansatte. 4 AKT personaler – 2 lærere 
og 2 pædagoger, de arbejder med elevernes trivsel, 2 lærere som er uddannet læsevej-
ledere, og én lærer som har stor viden og erfaring med dansk som andetsprog. Lise 
fortæller om de mangfoldige opgaver, som Ressourcecentret varetager i tæt samarbejde 
med personale, forældre, CLT og øvrige tværfaglige samt eksterne  
samarbejdspartnere.  
 

61 – 18/19 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

62 – 18/19 Godkendelse af referat. Klik her til referater 

Referatet er godkendt 

 

63 – 18/19  

 

 

 

 

 

Formand 

 

Skoleledelse: 

Bogense skole er praktikskole. Vi har pt. 10 første års lærerstuderende. 

 

Regnbuen:  

Fredag d. 1/3 afholdt vi Trivselsdag i Regnbuen.Det blev en rigtig god dag med fælles-
samling, musik og leg med Boomwhackers, fælles morgenmad, udendørslege m.m.  
Vi glæder os til vores nye møbler til Fællesrummet, som forventet bliver leveret i uge 11. 

 
Nøglehullet /SFO: 
Førskolen er kommet rigtig godt i gang – personalet løfter opgaven på forbilledlig vis. 
God stemning i fredags blandt forældre, og vi kan allerede nu mærke at mange af børne-
ne er klar til at sende deres forældre afsted, før forældrene er klar til det. 
På personalemøderne diskuterer vi hvor meget ”elektronik” må fylde – og har fokus på at 
alle aktiviteter bygger på velbegrundede valg. 

 

SFOklub:  

Har fået Ildiko fra Kongslund som kreativ kollega. Vi har lige afholdt en pigeovernatning – 
og den ækvivalente drengeovernatning er på vej.  

 

Indskolingen: 

Vores tanker omkring valgaktivitet for 2. og 3. årgang blev ”underløbet” af regeringens 
lovforslag om en kortere skoledag. Vi holder stadig fast i aktiviteterne, og afventer be-
slutningen, og vi finder en løsning enten i skole eller SFO regi næste skoleår. 
Vi oplever at de ”ændringer der er foretaget” har givet mere ro i afdelingen. 

 

Mellemtrinnet: 

Mellemtrinnet nyder godt af at der er ansat en ny kollega. Christian er et godt supplement 

til teamet – med hans praksisfaglige kompetencer.  

 

Udskolingen: 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp/file/fa8b416a-3ef8-4877-992c-c89ad74a78a1/2019-01-30.pdf
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Der er afholdt trivselstimer mellem venskabsklasserne på tværs af afdelingerne.  
Den 8. marts indvies den ny renoverede Amfiscene og Stillerummet. Senere holder vi en 
fernisering i afdelingen, når billeder, opslagstavler og ophæng er kommet op. Det bliver 
dejligt at tage “SKYEN” i brug. Elevrådet og det nyetablerede “udskolingslokalråd” vil 
lave forskellige aktiviteter over tid i lokalerne.  
De forskellige årgange afholder terminsprøve i forskellige fag og afvikler de nationale test 
samt frivillige nationale test. 
Før vinterferien afholdt vi den obligatoriske projektopgave og bedømmelsen finder sted i 
denne uge. 

 

Kongslund: 

På Kongslund er der kommet nye flotte møbler – dem er alle rigtig glade for.  
Fastelavn var en rigtig god dag.  
Mellemtrinnet på Kongslund var sammen med mellemtrinnet på afd. Bogense inde og se 
Mio min Mio i Odeon. En rigtig god dag.  
Der har i sidste uge været fokus på trivsel – hvilket har afstedkommet rigtig mange ven-
skabsklasse aktiviteter. 
Der er etableret spilcafé. 
 
 

Medarbejderrepræsentant 

Vi har travlt, men det går godt. 

 

Elevråd 

Det sidste møde foregik i ”Sløjfen”, som er et frivilligcenter. ”Sløjfen” har været behjælpe-

lige med at udvikle vores elevråd. Der blev bl.a. arbejdet med samarbejdsøvelser, og 

drøftet væsentlige ting for elevtrivslen såsom noget ordentligt wc papir, bedre rengøring, 

ønske om mikrobølgeovne, flere UNO spil til kantinen, kopper til vandmaskinen, bolde til 

frikvartererne, bevægelse/ aktiviteter i hallen m.m. 

Der er lige kommet køleskabe og nye møbler i overbygningen. Køleskabene bliver ikke 

rigtig anvendt på 8. og 9. årg. Vi er nysgerrige på hvorfor. 

Pia fortæller, at Bogense Skole ønsker et aktivt og velfungerende elevråd og prøver at 

understøtte elevrådets arbejde. PJ fortæller endvidere om hvordan elevrådet/ elevdemo-

kratiet fungerer. Det drøftes hvordan elevrådet får deres ideer ført ud i livet.  

BESLUTNINGSPUNKTER 

64 – 18/19 Gideonitter plejer at udlevere det nye testamente som gave til 5. årgang – skal 

det fortsætte? 

 Skolebestyrelsen drøfter den tidligere praksis. Skolebestyrelsen har besluttet at fremadrettet 

skal det nye testamente ikke udleveres på 5. årg. 

DRØFTELSESPUNKTER 

65 – 18/19 Henvendelse vedr. parkeringspladsen – afd. Kongslund 

Forældre har forespurgt om muligheden af, at personalet holder længst væk fra indgan-

gen, sådan at afsætning af børn kan foregå tættest på indgangen, og uden at børn skal 

krydse parkeringspladsen. Forespørgslen drøftes med medarbejderne på et afdelings-

møde. 

 

66 – 18/19 Forældrehåndbog 

Pia giver en kort status på arbejdet med Forældrehåndbogen. Arbejdsgruppen mødtes d. 

27/2-2019. Vi aftalte at håndbogen skal hedde ”Principper for skolens virksomhed” og 

ikke forældrehåndbog. Håndbogen er gennemgået og skolen (ledelsen) skal arbejde 

videre med håndbogen. Arbejdsgruppen mødes igen. Forventeligt i maj måned. Håndbo-

gen version 1. skal være klar i forbindelse med skolestart august 2019. 

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

67 – 18/19 Skolens regnskab 

Gennemgang af regnskabsår 2018 som er afsluttet.  

Regnskabsåret følger kalenderåret og skolens regnskab følger et skoleår. På baggrund 

af dette ser der i forbindelse med regnskabsårets afslutning ud til at skolen har et stort 

overskud. Dette er et øjebliksbillede som ikke tager højde for følgende betalinger: bevil-

ling til legepladspulje; forbedring af belægning mellem bygning A, B og C; indkøb af 

Chromebooks til Regnbuen, 0. og 1. årgang; tilkøb af ekstra ressourcer ved CLT, tilkøb 

af ekstern supervision samt IT skabe. Når disse udgifter betales i løbet af foråret sluttes 

skoleåret med et lille overskud. 

 

68 – 18/19 Status vedr. specialundervisningsanalysen 

I forbindelse med den store analyse af det specialiserede område i Nordfyns Kommune, 

så skal alle skoler og CLT sende repræsentanter til Fokusgruppeinterview. Bogense 

skole er blevet bedt om at deltage med skoleleder Pia, 4 fra Regnbuen og 2 fra almen-

området. 

 

69 – 18/19 Nationale test 

Testperioden i foråret er fra den 1. marts til den 30. april 2019. Skolen har udarbejdet 

plan for obligatoriske test på Bogense Skole (klik her for at se link). 

 

70 – 18/19 National trivselsmåling 

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børne-
haveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler og interne sko-
ler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. 
Den obligatoriske trivselsmåling i skoleåret 2018/2019 gennemføres i perioden den 
6. maj til den 14. juni 2019. 
 

71 – 18/19 Status vedr. ansættelser 

Regnbuen: Lærer Maria Brincker Kramer er ansat pr.1/3. 

Indskoling: På afdeling Bogense har vi ansat Andreas Bankob pr. medio marts. 

Administrationen: sekretær Gitte Sandgaard Andresen er ansat pr. 1/4. 

 

72 – 18/19 Status vedr. forberedelse af næste skoleår 

Skolen er i gang med planlægning af næste skoleår. Der orienteres om tanker og 

udfordringer.  

Skoledagens længde drøftes. Vi har hidtil udnyttet § 16b på mellemtrinnet og 

udskolingen. Vi har nu mulighed for kortere skoledage i indskoling, mellemtrin og 

udskoling. For indskolingens vedkommende giver skolebestyrelsen udtryk for, gerne at 

ville beholde de 30 klokketimer. For mellemtrinnet og udskolingen giver skolebestyrelsen 

udtryk for, at gøre brug af § 16b med henblik på kortest mulige skoledage. 31 klokketimer 

på mellemtrinnet og 33 klokketimer i udskolingen. 

 

73 – 18/19 

 

Elevhenvendelse fra 1. årgang om skolepatrulje ved Østre Engvej 

PJ fremlægget en elevhenvendelsen fra 1. årgang. Sagen blev drøftet. Der arbejdes på 

sagen. Skolebestyrelsen var glad for henvendelse – og gav udtryk for at for dem afspejler 

henvendelsen det gode miljø, skolen ofte italesætter.  

 

74 – 18/19 Evt.  

 Forespørgsel fra forældre vedr. skolebestyrelsens holdning til rygning på skolen. 

Bogense skole følger Nordfyns Kommunes rygepolitik. 

  

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp/file/5f7ae3d4-4fed-42c6-8896-f3fcb41400e4
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75 – 18/19 Orientering uden elever 

Ingen bemærkninger 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

 

3. april kl. 17.30-19.30 :  

• Kvalitetsrapport 

• Årsberetning 

• Princip og tilsyn 

• Ændring af skolebestyrelsesmedlemmer 

• Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og So-

cialistisk Folkeparti har indgået en aftale om justeringer af folkeskolen. Aftalen 

indeholder en prioritering af udvalgte fag, et kvalitetsløft af den understøttende 

undervisning og større lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen. Hvad betyder 

det her på Bogense Skole – herunder §16b og afkortning af skoledagen?  
• Opfølgning i forhold til samarbejde mellem skolebestyrelse og kontaktforældre 

jf. folderen vedr. kontaktforældrerollen (klik her for at læse folderen) 

• Besøg: forslag om info om Regnbuen  flyttes til maj mødet 

 

 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://nfkskoler-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/piax0850_o365_nfkskoler_dk/EdrAk_Og689Jqi9pDfV9lTgBRCR-9Ka0-oS0TQdHq-n5kQ?e=wTdkQn

