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Skolebestyrelsesmøde 6. december 2017 kl. 17.30 – 21.00 

Tilstede: Anne-Mette Christoffersen, Gitte Grøn, Flemming Overgaard, Lars Wassmann, Stig Lange, Inge B. 

Stein, Jane I. Cortsen og Pia Brøndsted Jacobsen, Jannie F. Kruse, Jens Lund, Dan G. Christensen, Elev-

råds næstfdm. Jonas Gramm Pedersen 

Afbud: Henriette L. Ulnitz,  Anette S. Jespersen, Elevråd: Fmd. Mads Skovlund Andersen 

 

Referent: Dan 

DAGSORDEN/REFERATER 

 45 – 17/18 Godkendelse af dagsorden. 

Vedtaget 
 

 46 – 17/18 Godkendelse af referat.  
Vedtaget ved udsendelsen af referatet, hvis der ikke gives 
kommentarer på referatet. 
 

NYT FRA 

 47 – 17/18 Formand 

Cykelvej bag mejerivej indstilles som en god løsning under pkt. 

48 – 17/18. 

 

Skoleledelse  

Læringsledelse: Tak til forældre er lagt på ForældreIntra vedr. 
T2 besvarelsen. Deltagelsen er stort set samme som ved T1. 
Ledelsen tager fat på analysen i januar 2018 og holder bestyrel-
sen orienteret. 
 
Lucia den 13. dec. på skolen. Muligheden for  syning af egne 
dragter til næste år undersøges. 
 
Underskrevet aftale om ”Holdspil” mellem Nordfyns Kommune.  
4. kl. deltog og var med til aktiviteter i hallen. 
 
Indskrivningsmøder på afd. Bogense og afd. Kongslund med 
stor spørgelyst. Der arbejdes videre med brobygning mellem 
dagtilbud og skole. Alle børnehaver indbydes til møde om sam-
arbejdsaftaler. 
 
Udskolingen og mellemtrinnet har haft emneuge: 

 Filmuge i Udskolingen.  

 Vikingeuge på Mellemtrinnet. 
 

Personale 

Der jules på livet løs. 

 

Personalet arbejder fortsat med læringsledelse. Tirsdag d. 5/12 

var der personalemøde med temaet klasseledelse og feedback. 

Det er anden gang, at hele personalet mødes vedr. 

læringsledelse i dette skoleår. Personalet oplever, at møderne 

er blevet mere vedkommende, og der arbejdes med konkrete 

udfordringer fra skolehverdagen.  
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Gyngestativer trænger til en opdatering. Her henvises til 

pedelkorpset. 

 

Elevråd 

 Besigtigelse af boldbaner på afd. Bogense 

 Mobilepay i skoleboden på afd. Bogense 

 Fodboldnettet på afd. Kongslund 

 Mikrobølgeovne I kantinen undersøges 

 Renovering af lokaler, hvor Elektroniske tavler er flyttet. 

 Mobiltelefoner 

Boldbaner: Det vil være for omkostningsfuldt at brække asfalten 

op for at etablere dræn. Tænkes i planerne såfremt 

legeområdet skal renoveres. 

 

Mikrobølgeovne kan evt. placeres i kantinen. Hvordan rengøring 

mm. skal løses er lagt som en bundet opgave til Elevrådet. Der 

afventes et udspil fra Elevrådet. 

 

Mobiltelefoner: Regler er under udarbejdelse i samarbejde med 

elevråd. Elevrådsrepræsentanter skal drøfte i klasserne og 

samler op i Elevrådet til udarbejdelse af aftaler, som tages med 

til skolebestyrelsen. 

 

Mobilepay kan ikke etableres teknisk pt. Vi arbejder stadig på 

en løsning. 

 

Fodboldnet: De er indkøbt. 

 

Henvendelse til Pia til behandling af punkterne kræver 

elevrådets ageren.  

 

Access-point er undersøgt og taget med i den kommunale IT-

strategi. Der er ikke ændringer på vej, men overgang til 

Windows 10 forventes at køre bedre. 

 

DRØFTELSESPUNKTER 

 48 – 17/18 Sikker skolevej – Per Frydkjær fra teknik, miljø og kultur og 
Tom Hørman som er medlem af trafiksikkerhedsudvalget 
Klik herunder på bilag: 

 Info vedr. de nye skoleveje 

 P-pladsen ved Poppelvej 

 P-pladsen ved Skovvej 

 Nye adgangsveje til afd. Bogense 
 

Udgår pga. sygdom. Genoptages på et senere møde 
 

 49 – 17/18 Aftaler vedr. skolefoto 

 

Ønske om foto af 6. årg. som klassebilleder 
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Fremover tages foto af alle elever til arkiv. Der tages klassebil-
lede af 0. 2. 4. 6. 8. 
 

 50 – 17/18 Evaluering af dialogmøde 
 

Stig orienterede fra dialogmødet: 
Berørte temaer: 

 Overgange fra daginstitution til skole var et af temaerne. 
Hvordan gør vi overgangene mest trygge? 

 Valg til skolebestyrelsen i foråret 2018. Der var en opfor-
dring til at forsøge at sikre en bred sammensætning. Der 
bliver møde for nyvalgte bestyrelser. 

 10. kl. specialklasse bliver en del af Bogense Skoles speci-
alklasserække. Derved sikres bedre kontinuitet for vores 
elever, der herved undgår flere skift i overgangen til ung-
domsuddannelserne. Der bliver tale om en forsøgsordning 
indtil videre. 

 PD-ere drøftet mellem politikkere og elever. Surface Pro 
virker bedre end de tidligere Dell-maskiner. Opladere og 
stik er ikke optimale, da man kan sætte stikket fra oplade-
ren forkert i og derved ødelægge stikket. Der arbejdes lo-
kalt på en løsning med at lukke den indgang, der ikke skal 
bruges. 

 

 51 – 17/18 Skole/hjem samtaler 

Som led i personalehåndbogen er det gamle princip for skole- 
hjemsamtalerne drøftet mht. antallet af skole/hjemsamtaler. Vi 
foreslår to samtaler: én obligatorisk og én efter ønske fra enten 
forældre eller personale. Yderligere samtaler lægges efter be-
hov. Enkelte årgange kan af praktiske årsager godt lægge de-
res samtaler anderledes. Som grundprincip bør der være en 
obligatorisk samtale først på skoleåret (1. halvdel).  
Udkast til princip udarbejdes ved Lars til næste møde. 
skole/hjemsamtalen er en statussamtale. Trivselssamtaler skal 
indkaldes og lægges som særlige forældresamtaler og ikke 
være en del af de obligatoriske skole/hjemsamtaler 
 

 

ORIENTERINGSPUNKTER 

 52 – 17/18 Nationale test 16/17 

Vi har taget de obligatoriske nationale test i sidste skoleår efter 

planer fra Undervisningsministeriet. Ledelsen ser sammen med 

matematik- og læsevejledere på Bogense Skoles ”testbatteri” 

ift. nationale og andre lokale test.  

 

 53 – 17/18 
 

Pædagogisk afdelingslederstilling 

Der har været indkaldt til samtaler, men da en kandidat trak sin 

ansøgning, har vi valgt at genopslå stillingen. Vi har samtidig 

taget hensyn til juleferien. Stillingsopslag vil blive opslået d. 21. 

dec. med samtaler medio feb. og forventet tiltrædelse 1. april. 

 

 54 – 17/18 Evt. 

Næste skolebestyrelsesmøde er 24. jan. kl. 17.30 
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Afbud Lars 

 

 55 – 17/18 Orientering uden elever 

To elevsager orienteret/drøftet uden navns nævnelse. 

Alkohol til skole- og forældrearrangementer på Bogense Skole 

vil ikke tilbydes fremover.  

 

 Punkter til 

næste møde 

Til januar mødet:  

 Høringssvar vedr. kvalitetsrapport skal afleveres senest 19. 
februar 2018 

 Kantinemad henvendelse fra Café Solo 

 Indskrivning 

 UUO vejleder inviteres. Bortfalder, hvis ”Sikker skolevej” 
kan komme til mødet.  

 Nordfyns Kommunes børnesyn: 
”Det enkelte barn har meninger og tanker der er betydnings-
fulde.  
Barnet har potentiale til at tænke og lysten til at kommunikere 
med og forstå sin omverden. 
Barnet er en selvstændig, medskabende og kompetent aktør i 
eget liv, - der skal udvikle og udfolde sig i fællesskab med 
andre.” 

 Principper og tilsyn 
o Skole/hjem samarbejde 
o Alkohol (forældrearrangementer) 

 Sikker skolevej – Per Frydkjær fra teknik, miljø og kultur og 
Tom Hørman som er medlem af trafiksikkerhedsudvalget 

      Klik herunder på bilag: 

 Info vedr. de nye skoleveje 

 P-pladsen ved Poppelvej 

 P-pladsen ved Skovvej 

 Nye adgangsveje til afd. Bogense 
 
 
Til 7. marts:  
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