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Skolebestyrelsesmøde 6. maj 2020 kl. 17.45 – 20.45 (elevrådet deltager ikke) 
 
Tilstede: Flemming Overgaard, Jannie F. Kruse, Christina Christensen, Hanne Birk, Annette Rendbo Lar-
sen, Signe K. Dupont, Annita Sørensen, Anne-Mette Christoffersen, Michael A. Kristensen og Pia Brøndsted 
Jacobsen  
 
Afbud: Christina H. Kruse, Formand-elevråd: Laura Kamille Lehnskov Jakobsen 8AB og Næstformand-elev-
råd: Aya Marie Juel Broch 7AB 
 
Referent: Jane I. Cortsen 
 

DAGSORDEN/REFERATER 

79 – 19/20 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af 2 punkter til dagsordenen: 
1. Drøftelse af udfordringer forbundet med skolerejse - grundet COVID-

19 er skolerejse på nuværende 3. og 6. årgang aflyst (pkt. 85 – 19/20) 
2. Orientering vedr. beredskabsplan 6. – 9. årgang (pkt. 86 – 19/20)  

 

80 – 19/20 Godkendelse af referat. Referat fra mødet d. 19. feb. er ikke forhåndsgod-
kendt - drøftelse vedr. pkt 69 - 19/20 (Referat vedlagt som bilag) 

Referatet er godkendt med følgende tilretning under pkt. 69 - 19/20. 
 
Beslutning vedtaget ved afstemning – ikke enstemmigt. Klik her for at se refe-
rat. 
 

81 – 19/20 
 
 

 

Formand 

 Formand for skolebestyrelsen modtager mange forespørgsler I forhold 

til 6.-9. Årg. Vi afventer spændt regeringens udmelding om yderligere 

genåbning af samfundet efter d.10/5-20. 

Skoleledelse 

 Er stolt og begejstret over personalets tilgang til de nye rammer forår-
saget af COVID-19, både i forbindelse med nedlukning, genåbning 
samt fjernundervisningen. Det har ikke været nogen nem opgave, 
men alle har løftet – sammen oplever vi at være lykkedes rigtig godt. 

 Vi lærer lige nu rigtig meget om udeskole, og vi er sikre på det vil 
være med til at danne grundlag for udviklingen af Bogense Skole 
fremadrettet. 

 
Nyt fra CLT:  

 Er delvist genåbnet - og vi har afholdt møder med CLT og forældre i 
ugen der er gået. 

 
 Kongslund & Indskoling  

 Ny lærer Maria Horn er startet d. 1. maj – MH er en rutineret lærer der 
har billedkunst som en af sine spidskompetencer.  

 Pga. sygemeldinger i teamet omkring 1.ab har vi ansat Katrine Skovs-
gaard frem til sommerferien.  

 Indskolingen er kommet rigtig godt i gang efter nedlukningen. Det 
uvante er langsomt ved at blive vane- og lærerne og pædagoger løfter 
en stor opgave i hverdagen ift. At leve op til retningslinjerne fra Sund-
hedsstyrelsen. Bekymringen og usikkerheden for at “træde ved siden 
af” har fyldt meget for personalet. Den kommende fagfordeling, kom-
mende skoleårs udvikling af udeskole samt den kommende udmelding 
ift. fase to i genåbning. 

https://skoledistrikt-bogense.aula.dk/sites/skoledistrikt-bogense.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Referat%20fra%20d.%2019-02-20%20-%20PDF.pdf
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Mellemtrin 

 Ny lærer Finn Hansen Trøjgaard (FH) startet 1. maj. og har 20 års er-
faring med matematik, N/T og musik som kernefag. 

 Status på 4. og 5. årgang er, at der kører nødundervisning i de fleste 
fag, men ikke med fast skema. I stedet arbejdes med ugeplaner og 
eleverne er meget ude. De første dage med fleksibel mødetid har der 
været i alt ca. 10 elever om morgenen mellem 8 og 9. Om eftermidda-
gen mellem to og fire. 

 6. årgang kører fjernundervisning og har godt fat i eleverne. Vi har 
skærpet strukturen for undervisningen efter påske. 

 Der arbejdes efter, at medarbejdere enten underviser fysisk på skolen 
eller er del af fjernundervisning – ikke begge dele. 

 
Udskoling 

 Der er fjernundervisning på syvende uge. Den teknologiske lærings-
kurve har generelt været stejl for mange lærere og elever. Der er en 
del værktøjer, som kan bruges under mere normale forhold også. 
Overvejende er eleverne ”på”. 

 Strukturen for fjernundervisning blev skærpet og mere ensartet efter 
påske. Efter lærernes udsagn har det været godt, bragt dem ”tættere 
på” eleverne og været med til at gøre opgaven mere overskuelig. 

 Prøver på 9. årgang er aflyst. I stedet træder en nødprøvebekendt-
gørelse. 

 
Regnbuen 

 Under nedlukning har der været meget tæt kontakt med både børn og 
forældre. 

 I Regnbuen planlægges der med reduceret skoledag med daglig mø-
detid/ nødundervisning i tidsrummet kl. 8.10-12.10.  

 Som følge af den reducerede skoledag planlægges der med udvidet 
Skattekiste (sfo/klub) i tidsrummet kl. 7.00-8.10 og igen fra kl. 12.10-
17.00/ fredag kl. 16.00. Mødetiden i Skattekisten er blevet tilrettet efter 
det konkrete pasningsbehov. 

 S2A og S2B flyttet over i B bygningen.  Dette giver mere plads i Regn-
buen til Børnemiljøet og S2C i skoletiden. 

 

Medarbejderrepræsentant 

Børn og voksne har efterhånden fundet en rutine i den nye hverdag. Børnene 

er gode til at følge retningslinjerne, vaske hænder m.m. Vi glæder os over det 

gode vejr i forhold til udeskole. 

Hjemme og fjernundervisningen har også fundet en rutine i den nye hverdag. 

 

Elevråd 

Deltog ikke. 
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82 – 19/20 
 

Drøftelse: Årsberetning (Flemming og Jannie) Vi havde aftalt at optage video 
d. 21. april kl. 17.00, men grundet COVID-19 blev det aflyst. Hvordan griber vi 
årsberetningen an i år? 

Der er enighed om at skolebestyrelsen godt kan filme samtidigt med at vi “hol-
der afstand”. Vi tænker på også at få indlæg fra elevrådet, som vil kunne “klip-
pes ind” i filmen. 
Skolebestyrelsen drøfter tema for årsberetningen. Det besluttes at foreslå 
elevrådet at tage udgangspunkt i skolens værdiord, men vi vil også være åben 
for elevrådets input. 
Det er målet at præsentere hele skolen, såvel afd. Bogense som afd. Kongs-
lund. 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe: Jannie, Flemming, Signe og Annette – ons-
dag d. 13/5 er aftalt som optagedag kl. 15.00-17.30. 

83 – 19/20 Drøftelse: Skolen under COVID-19 - Hvordan håndteres det når/hvis elev eller 
medarbejder bliver syg 

I tilfælde hvor en medarbejder bliver smittet/syg m. Covid-19 så har MED ud-
valget besluttet, at vi formidler/ fortæller åbent på alle AULA.  
 
Skolebestyrelsen drøfter tilfælde hvor en elev bliver smittet/syg m. Covid-19. 
Skolebestyrelsen beslutter at vi formidler/ fortæller åbent til alle klasser/ foræl-
dre på AULA. 
 
Skolebestyrelsen beslutter at forældrene skal orienteres præventivt herom 
med et opslag på AULA snarest. 
 

84 – 19/20 Drøftelse: Kommende skoleårs årshjul / kalender for bestyrelsesmøder kom-
mende skoleår (kan og skal opgaver) / Kontaktforældre 

Besluttet at Pia laver et udspil til skoleårets årshjul herunder møderække for 
skolebestyrelsesmøderne i skoleåret 20/21. Møderne placeres på onsdage kl. 
17.45. 
 
Inden vi går på sommerferie er der truffet aftale om placering af forældremø-

derne. 

 

På kommende skolebestyrelsesmøde skal vi have fastsat hvem af skolebesty-

relsens repræsentanter der er kontaktpersoner til de enkelte klasser. 

 

Pkt. Sættes på som pkt. på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

85 – 19/20 Drøftelse: Udfordringer forbundet med skolerejse - grundet COVID-19 er sko-
lerejse på nuværende 3. og 6. årgang aflyst 

 Lejrskoler før sommerferien 2020 er blevet aflyst pga. COVID-19 og 
deadlines ift. Team Bornholm og DSB. 

 Penge til kost, entre og andre aktiviteter kan refunderes.  

 Penge for logi/hytter kan ikke refunderes. Team Bornholm er klar på 
at give os erstatningsbooking i indeværende kalenderår. 

 Bogense skole har ikke timemæssigt råd til at sende to ekstra år-
gange (kommende 4. og kommende 7.) på lejrskole samtidig med at 
de normale lejrskoler (kommende 3. og kommende 6.) også skal af-
sted. Det vil koste os ca. 8 lærere * 50 timer = 400 timers undervis-
ning. Dette svarer ca. til 0,5 lærerstillings undervisning, som vi skal 
trække ud af undervisningen andre steder. 
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Skolebestyrelsen drøfter udfordringen. Skolebestyrelsens forslag er at 4. 
og 7 årgang skal afsted på henholdsvis hyttetur og Bornholm som oprin-
delig planlagt. Hyttetur og skolerejsen til Bornholm foreslås afviklet med 
forældreressourcer.  

 

 ORIENTERINGSPUNKTER 

86 – 19/20 Beredskabsplan 6. – 9. årgang 

Skolebestyrelsen informeres om forskellige scenarier for evt. tilbagekomst af 
de store elever samt nogle af de praktiske udfordringer vi står med. På Bo-
gense Skole har vi formuleret forskellige scenarier vedrørende tilbagekomst af 
de store elever og er klar til at sætte planerne i værk, når vi har mere konkret 
information. Skolen afventer stadig statsministerens udmelding omkring gen-
åbningsfase 2. Forældrene er informeret herom. 
 

87 – 19/20 Forældrehenvendelser vedr. overlevering til 1. årgang – rykket fra sidste 
møde 

Bestyrelsesrepræsentant er blevet kontaktet af to forældre. Begge spørger 
indtil om der kan skabes fokus fra overgangen mellem 0. og 1. klasse. 
Der arbejdes med at implementere konkret plan for opstart på 1., 4. og 7. år-
gang.  
 
Skolebestyrelsen udtrykker tilfredshed med planerne. 
 

88 – 19/20 Indskrivning – rykket fra sidste møde  

Førskole (opstart 1. marts 2020)  
Kongslund: førskolen forløber rigtig godt de tydelige retningslinjer og struktu-
rer er tryghedsskabende for de nye børn. 
 
Bogense: personalet besluttede ved genåbningen af de ville gøre førskolen til 
udeførskole, og det har de gjort konsekvent. Det har været en succes for alle, 
de tydelige strukturer og det store uderum er rigtig godt for trivslen i gruppen. 
 
Personalet arbejder med vedholdenhed og behovsudsættelse. 
 

89 – 19/20 APV – rykket fra sidste møde 

Nordfyns Kommune har fået rapporterne fra 3 i 1 måling herunder også Bo-
gense Skole. Det generelle billede på skolen er at det går godt – der er selv-
følgelig altid noget AMR og MED repræsentanterne sammen med ledelsen 
gerne vil blive klogere på og gøre noget ved. AMR-udvalget i samarbejde med 
MED-udvalget er i gang med at udarbejde handleplan. Ledelsen vægter gen-
nemsigtighed i organisationen, derfor er rapporterne (hver afdeling) som sidst 
tilgængelig i o365 for alle medarbejdere. 
 

90 – 19/20 AULA – rykket fra sidste møde 

Der er løbende ny opdateringer, der imødekommer forskellige forslag, der er 
indsendt til AULA. I det store hele går det fint med AULA. 
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91 – 19/20 Økonomisk budgetramme 

Gennemgang af skolens budget. Skolen har med rettidig omhu vendt under-

skud til overskud og har nu en “afbalanceret” økonomi.  

 

Nordfyns Kommune: På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts er der 
indikationer på en samlet ubalance og merudgifter. Derfor er der iværksat en 
udgiftsopbremsning i hele Nordfyns Kommune for at sikre den samlede bud-
getoverholdelse i 2020. 
Der indført følgende initiativer: 
1. Kontrolleret ansættelsesstop  
2. Vikarforbruget nedsættes til det absolut minimale i alle afdelinger 
3. Der indføres et stop for anvendelsen af eksterne konsulentydelser  
 
Det må påregnes, at der i den kommende tid kan indføres yderligere fælles-
kommunale initiativer for at mindske ressourceforbruget. 
 
Den samlede budgetopfølgning og økonomiske genoprettelsesplan i Nordfyns 
Kommune behandles af Økonomiudvalget den 20. maj. Udvalget indstiller til 
kommunalbestyrelsen, hvilke kompenserende besparelser, der skal iværksæt-
tes. Økonomiudvalgets indstilling sendes i høring i bestyrelser og kommunens 
MED-udvalg for dem, der bliver berørt af de påtænkte ændringer, i perioden 
21. maj til 27. maj. Indstillingerne og de indkomne høringssvar behandles på 
kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj og indgår dermed i den endelige 
budgetopfølgning 
 
Skolebestyrelsen aftaler plan for udarbejdelse af høringssvar. 
 

92 – 19/20 Nationale trivsels- og sundhedsundersøgelse 

Perioden for gennemførelse af den nationale trivselsmåling er blevet udvidet.  
Målingen er aktiv frem til 15-05-2020. 
 

93– 19/20 Nationale test 

Bogense Skole er ikke udtrukket til at gennemføre obligatoriske nationale 

tests i indeværende skoleår.  

På baggrund af hele corona situationen er det også besluttet at fravige det 

normale testprogram, som i starten af skoleåret blev meldt ud for Bogense 

Skole. Der er således ingen forventning om, at nationale test bliver gennem-

ført i foråret 2020. 
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94 – 19/20 §16 afkortning af skoledagen 

 Bogense Skole vil fortsætte med 30 klokketimer i Børnemiljøet i det 
kommende skoleår.  

 Bogense Skole ansøger Kommunalbestyrelsen om at afkorte skole-
dagens længde maksimalt på mellemtrinnet og i udskolingen jf. Fol-
keskoleloven §16D. Dette betyder, at skoleugens længde er 31 
klokketimer på mellemtrinnet og 33 klokketimer i udskolingen. Alle 
klassetrinnene i mellemtrinnet og udskolingen konverterer de reste-
rende 2 klokketimer til to-voksenundervisning med henblik på yder-
ligere faglig støtte ved hjælp af ekstra personale i klassen.  

 For specialklasserækken ansøger vi Kommunalbestyrelsen om fort-
sat at afkorte skoledagen i ungemiljøet (mellemtrinnet og udskolin-
gen) til 30 klokketimer. I specialklasserækken er der altid to voksne 
på hver stamklasse i samtlige undervisningstimer. 


Skolebestyrelsen udarbejder ansøgning til Kommunalbestyrelsen. 

 

95 – 19/20 Evt 

Drøftede pasning i nedlukningsperioden i såvel almen- som specialklasserne.  

Udfordringer med taxa/ kørsel. Pasning i SFO efter genåbning m.m. 

 

96 – 19/20 Orientering uden elever 

Intet at bemærke 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

 
10. juni kl. 17.45-20.45 - sommerafslutning: 

 Rundering 7. årgang 

 Princip/tilsyn 

 Forældrehåndbog 

 AULA 

 Evaluering af bestyrelsens virksomhed 

 Kommende skoleårs årshjul / kalender for bestyrelsesmøder kom-
mende skoleår (kan og skal opgaver)  

 Kontaktforældre 

 Kommende forældremøder + obs ift kontaktforældrerollen hermed 
folderen 

  

 

 

 

 
  
 


