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Skolebestyrelsesmøde 6. november 2019 kl. 17.45 – 19.30 (infomøde kl. 19.30-21.00) 
 
Tilstede: Flemming Overgaard, Jannie F. Kruse, Hanne Birk, Annette Rendbo Larsen, Signe K. Dupont, Christina Chri-

stensen, Annita Sørensen, Michael A. Kristensen, Pia Brøndsted Jacobsen og Jane I. Cortsen, Formand-elevråd: Laura 
Kamille Lehnskov Jakobsen 8AB og Næstformand-elevråd: Aya Marie Juel Broch 7AB 
 
Afbud: Christina H. Kruse og  Anne-Mette Christoffersen 
 
Referent: Jane Cortsen 

 

DAGSORDEN/REFERATER 

INFO 

31 – 19/20 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

32 – 19/20 Godkendelse af referat. Klik her til referater 

Referatet godkendt 
 

33 – 19/20 
 
 

 

Formand 

De nye elevrådsrepræsentanter blev budt velkommen. 

Skoleledelse 
Læringsværkstedet lukker 
Da der er meget få elever, der har benyttet Læringsværkstedet, har de frivillige 
valgt at stoppe. 
Der skal lyde en stor tak til Grethe og de andre voksne, der har været faste 
voksne i Læringsværkstedet. 
 
Job – 8. eller 9. årgangselev  
Skolen søger en elev fra enten 8. eller 9. til at sætte varer på plads. Vi benytter 
lejligheden til at tale med begge årgange om jobansøgning, jobsamtaler, almen 
dannelse ift arbejde m.m. Der vil afholdes jobsamtale m.m. Forældrene til ansø-
gerne vil blive involveret. 

 
Regnbuen:  

Til orientering: Fra og med 30/10 er det besluttet at lave en mindre personalero-

kade mellem Børnemiljø og ungemiljø 1. Ina Heidner vil fortsat skulle læse nog-

le timer i Børnemiljøet, men vil primært være tilknyttet ungemiljø 1., og Dorte 

Bøgsted Juul Jensen som har læst timer i såvel Børnemiljø som ungemiljø 1, vil 

fremadrettet primært være tilknyttet Børnemiljøet. Både Ina og Dorte er kendte 

og trygge voksne i begge miljøer.  

 

Pasning mellem jul og nytår 

Sidste frist for tilmelding til pasning mellem jul og nytår var d.1. nov. Der er til-

meldt ét barn til pasning. 

 
Ny visitationsproces 
CLT har udarbejdet ny procedure for visitation. Den nye procedure beskriver 
deadlines og ansvarsfordeling ved visitation til støttende foranstaltninger på 
Dagtilbuds- og Skoleområdet i Børn og Ungeforvaltningen i Nordfyns Kommune. 
 
Der er mulighed for visitation 4 gange årligt.  
 
 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp/file/c825d45c-c252-4ea6-92bf-d14e7994d25a/2019-10-02.pdf
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Deadline for fremsendelse af materiale: 
18/12 2019: Hovedvisitation for ny-visitationer til kommende skoleår 
4/3 2020: Re-visitation fra interne og eksterne specialpædagogiske tilbud + evt. 
ny-visitationer 
13/5 2020: Evt. ny-visitationer 
9/9 2020: Evt. ny-visitationer 
 

Børnemiljø: 
Der afvikles pt skole – hjemsamtaler. I børnemiljøet er udgangspunktet for sam-

talen en ”samtaleblomst” som eleverne udfylder sammen med deres forældre.  

 
SFO afd. Bogense  
Vi har i efteråret haft enkelte forældrehenvendelser omkring tryghed på lege-

pladsen. Vi har derfor aldrig børn på legepladsen uden der er voksne tilstede. 

Den voksne har en gul vest på. Legeområdet er stort – og det er ikke sikkert der 

er en voksen ved siden af barnet, men der er altid en eller flere voksne udenfor.  

 

SFO Klub: 
Havde 60 børn til fest i forbindelse med Halloween. Det var en stor succes.  

Vi er i idéfasen om at give eleverne fra 2. årgang mulighed for at gå i klub fra 1. 

marts. Erfaringen viser, at elever fra 6. årgang stopper på det tidspunkt, og sam-

tidig er der tryk på i SFO ifb. Førskolen.  

Ungdomsskolen har tilbudt at stille et nyt poolbord i klubben. 

 

Udskolingen:  

 Skolernes Motionsdag blev afviklet som stafetløb i grupper, hvor der var 

både løb og cykling på hold. Udklædning, skæg og ballade er vigtige 

ingredienser på dagen. Flot opsætning og mange glade elever. 

Desværre et cykelstyrt med en brækket arm til følge.  

Der har været afholdt  

 fordybelsesdage som fagdage, terminsprøver og 2. valgfagsdag for 8. – 

9. årg.  

 uddannelsesmesse på Nordfyns Gymnasium for 9. årg. i skoletiden og 

8. årg. samt forældre fra 17 – 19. Flot opsætning fra UU og alle 

ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Desværre var der ingen firmaer, 

der kunne være med. Det gav lidt pres på hos de øvrige, da der var et 

stort fremmøde. Vi deltog med lærere og ledelse også om aftenen. 

Forud for dagen har klasserne set video-oplæg fra udvalgsfmd. Anja 

Lund og Borgmester Morten Andersen med deres opbakning og 

opfordring til at møde op på aftenen. Endvidere har UU-vejleder 

Thomas Nielsen været i klasserne og introducere dagen og aftenen.  

Turer ud af huset: 

 7. årg. Tur til Fattiggården, Svendborg.  

 8. årg. forældremøde, hvor der blev aftalt støtte og opbakning til en 

Berlin-tur næste år. UPV (for-)samtaler for 8. og 9. årg.  

 9. årg. læsekonference m. dansklærerne, læsevejleder og afdelingsle-
der. Begge klasser på skift på besøg i Medilab og på DR P4 Fyn i 
Odense.  
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Kongslund: 
Travlhed med afvikling af skole- hjem samtaler.  

Elevrådet har lavet spillecafé m. brætspil.  

Legepatruljen har succes med aktiviteter for de yngste.  

 

Medarbejderrepræsentant 

Der er travlhed jævnfør ovenstående orientering fra afdelingerne 
 

Elevråd 

Elevrådet har været samlet med de øvrige elevråd i kommunen – ”Fælles elev-
råd”. Det har været inspirerende. Det nye elevråd har aftalt møde med Pia om 
elevernes ønsker. Elevrådet spørger til hvornår madkundskabslokalerne vil blive 
moderniseret/renoveret. PJ informerer om at der i forvaltningen og kommunal-
bestyrelsen pågår arbejde med masterplanen for alle skoler og dagtilbud i kom-
munen. Der spørges også ind til de andre faglokaler. 
 

34 – 19/20 
 

Årshjul – forslag 

Årshjulet blev gennemgået og vedtaget. 
 

35 – 19/20 Forretningsorden – forslag 

Forretningsordenen vedtaget 

 

36 – 19/20 Budgetopfølgning 

PJ gennemgår budgettet. Budgettet blev drøftet. Vi følger op på kommende  
skolebestyrelsesmøde. 
 

37 – 19/20 
 

Julefrokost 

Vi afvikler skolebestyrelsesmødet m. efterfølgende julefrokost på Særslev gl. 
mejeri. 
 

ORIENTERINGSPUNKTER 

38 – 19/20 Indskrivning  

Vi er i fuld gang med at forberede førskolen- og har åbent hus d. 7/11. 
Personalet fra skolen/sfo’en har været deltagende i forældremøder i børnehu-
sene hen over efteråret og personale fra børnehusene er med til forberedelses-
møder på skolen. 
Vi har i år specielt fokus på indretning af de fysiske rum. Vi er i dialog med sko-
lepsykologen herom – og personale har været ”på inspirationstur”. 
Potentielt er der 53 børn til førskolen i distriktet til de tre klasser på Bogense 
Skole.  
 

39 – 19/20 Dialogmøder med B&U udvalget 
12/11: Dialogmøde samlet bestyrelse og B&U udvalget.. 

Der forventes et pænt fremmøde fra skolebestyrelsen. Dagsordenen er frem-
sendt. 
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40 – 19/20 AULA 

Personalet er kommet godt i gang med at bruge AULA. Næste uge vil kommuni-

kationen med forældrene forgå via AULA. I mandags fik alle forældre besked i 

intra herom.  

Der er ikke kontaktbøger i AULA som vi kender i INTRA. Skolen har derfor valgt 

at følge pilotskolerne. Vi vil sende nærmere info om hvordan man som forældre 

skriver til klasseteamet – altså en ny slags kontaktbog. 

Elevrådsrepræsentanterne spørger hvornår eleverne forventes at bruge AULA. 

AULA erstatter elevintra men vil fortsat kommunikere/arbejde fra platformen 

MEEBOOK og O365 (Microsoft Office). Eleverne kan forvente at blive informeret 

af deres lærere om hvornår de forventes at skulle benytte AULA. 

 

41 – 19/20 Personale 

 Helle Frimand er sygemeldt 

 Bente Nielsen, som har været hjælper i PLC gennem mange år, frem til 

sygdom i august måned, er afgået ved døden.  

 Pædagog Sisse Folkersen er fortsat sygemeldt, og er nu i opsagt stilling 

til udgangen af januar måned 2020. Vi takker for godt samarbejde og 

ønsker Sisse alt det bedste i fremtiden. Vi opslår stillingen ”Pædagog til 

Specialklasserækken Regnbuen på Bogense Skole” med forventet an-

sættelse pr. 1/2-2020.  

 

42 – 19/20 Evt.  

Intet at bemærke 
 

43 – 19/20 Orientering uden elever 

Intet at bemærke 

 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

 11. december kl. 17.45-20.45 :   

• Budgetopfølgning 
• Forældrehåndbog 
• Juleafslutning i skolebestyrelsen 
• AULA 
• Skolens kostpolitik 
• Opsamling fra kontaktforældremøde 
• Opsamling fra dialogmøde 
• Rundering 7. årg 
• Medicinordning/ procedurer 
• Oplæg til rundvisning (ledelsen og skolebestyrelse) 

o 15/1 8.30-10.00 Bogense – med ledelse og skolebestyrelse 
o 22/1 8.30-10.00 Kongslund – med ledelse og skolebestyrelse 

 

 5. februar 2020 kl. 17.45-19.45 :   

Udtalelse om skoleskema  
Principper og tilsyn  
APV  
Indskrivning  
Kvalitetsrapport  
Skolens regnskab  
Årsberetning (Flemming og Jannie)  
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