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Skolebestyrelsesmøde 7. marts 2018 kl. 17.30 – 21.00 
Tilstede: Anne-Mette Christoffersen, Flemming Overgaard, Stig Lange, Inge B. Stein, Henriette L. Ulnitz, Pia Brøndsted 

Jacobsen, Jannie F. Kruse, Dan G. Christensen, Lars Wassmann, Gitte Grøn.  
Afbud: Jens Lund, Formand-elevråd: Mads Skovlund Andersen, Næstformand-elevråd: Jonas Gramm Pedersen, Anette 

S. Jespersen, Jane Cortsen. 
Referent: Dan 

DAGSORDEN/REFERATER 

 69 – 17/18 Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 70 – 17/18 Godkendelse af referat.  
Referat godkendt 

NYT FRA 

 71 – 17/18 Formand 

Ingen bemærkninger. 

 

Skoleledelse  

 Status fra afdelingerne 
 

 
Førskole: 
Startet 1. marts. God start. Der orienteres om samarbejde med 
daginstitutionerne, hvor vi har medarbejdere, der følger med 
førskolebørnene i skolen i overgangen børnehuse til skole. Vi 
håber, at samarbejdet er med til at sikre en bedre overgang for 
både forældre og børn samt videreudvikle brobygningen mel-
lem børnehusene og skolen. Børnehusene, Sct. Anna, Spire-
vippen og Skoven udlåner medarbejdere til skolen.  
 
Indskolingen:  
Ingen bemærkninger. 
 
Mellemtrinnet: 
Ingen bemærkninger. 
 
Udskolingen:  
Brobygning for 8. årg. Turboforløb for 9. årg. Terminsprøver. 
Udviklingsplan for udskolingen er sat i værk. Målet er at udar-
bejde vision for udskolingen, som skal præsenteres ved skole-
årets start for både elever og forældre.  
 
Regnbuen: Forløb med konsulent om videreudvikling i Regn-
buen. 
 
Meebook:.  
Der er en generel udfordring i forhold til plejebørn og plejefor-
ældres adgang til Meebook. Det er der opmærksomhed om-
kring - største udfordring er persondataloven. Indtil videre op-
fordres plejeforældre til at anvende Elev adgangen til Meebook 
sammen med plejebørnene. På denne måde overholdes loven 
om persondatoloven m.m. 
 
Medarbejdertrivselsundersøgelse:  
Den er i gang nu. To afdelinger har allerede besvaret 100%. Vi 
håber, at alle får svaret. Undersøgelserne gentages fremover 
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hvert andet år.  Ved 2-årige forløb bliver der mere tid til at ar-
bejde med handleplaner på baggrund af undersøgelserne. 
Fremover vil vi arbejde kontinuerligt med trivsel og social kapital 
og ikke kun efter en trivselsmåling.  
 
Natteravnene: Borgermøde d. 12. april kl. 17.30-18.30. 
Som resultat på nogle elevers svar ang. utryghed i Bogense om 
aftenen, er der taget initiativ til dette møde. 
 
Personale 

Trivselsdag afholdt for hele skolen. Ros for en god dag. 

Udsigt til konflikt fylder meget. 

Rynkebyløbet afholdes i år som en fællesaktivitet for hele sko-
len. 
 

Elevråd 

Der følges op på mangelende fremmøde fra elevrådet.  

BESLUTNINGSPUNKTER 

 72 – 17/18 Bestyrelsesvalg 
1. Nedsættelse af valgbestyrelse 

 Skolelederen er formand 
Minimum sammensætning: 

 Skolebestyrelsesformand 

 En forældrerepræsentant 

 Kommunalbestyrelsens repræsentant – Kenneth 
Clasen 

 Skolens leder 
2. Valgbestyrelsen mødes og udarbejder tidsplan for skolens 

valgforløb 

 Deadline for sidste opstillingsdato efter det offentli-
ge valgmøde 

3. Ultimo marts inviteres til offentligt valgmøde 
4. Offentligt valgmøde skal være afsluttet senest 1. juni 
Link til Skole og Forældre - skolevalg. 
 
Valgbestyrelse: Pia, Stig, Jannie, Flemming og Kenneth Cla-
sen. 
Årsberetning udarbejdes og præsenteres på opstillingsmødet. 
Forslag til valgbestyrelsesmøde: torsdag den 22. marts kl. 16 – 
18. 
Forslag til Opstillingsmøde onsdag den 18. april kl. 19 - 21 
 

INFORMATION 

 73 – 17/18 UU vejleder inviteres. Gitte Lillemose (leder af uddannelsesråd-
givningen) og Rikke Tønneskov (lokal uddannelsesvejleder) 
 

  Gitte og Rikke gennemgik UPV (Uddannelsesparathedsvurde-
ringen), adgangskrav til ungdomsuddannelserne osv. for hhv. 8. 
og 9. årg. eleverne. Vi ligger på knap 40% i Nordfyns Kommu-
ne. Der er en politisk (nationalt) forventning at tallet er ca. 20%.  
 
UPV bruges generelt som udviklingsværktøj til forældredialogen 
om trivsel og adfærd allerede fra 7. årg.  
 
UPV er altså andet og mere end faglige vurderinger. 
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Handleplan for ikke uddannelsesparate udarbejdes efter vurde-
ringen foreligger. Handleplanerne er en fælles opgave mellem 
UU-vejleder, skole, forældre og elev. Alle aktører har som mål, 
at den unge bliver uddannelsesparat. 
 
Bliver en elev erklæret ”ikke uddannelsesparat” indkaldes elev 
og forældre til dialog med klasselærer og UU-vejleder.  
 
Rikke orienterede om processen for ”ikke uddannelsesparate” 
elever. Herunder muligheden for praktik forud for ungdomsud-
dannelse samt drøftelse af mulige fritidsjob. Det er elev og for-
ældre, der selv skal på banen med at finde praktik og evt. fri-
tidsjob, men UU-vejleder sikrer aftaler under praktik – specielt 
forsikring af eleven i praktik skal være på plads. 
 
Det er vigtigt at tydeliggøre tiltagene tidligst muligt i skoleforlø-
bet og ikke vente til de officielle vurderingsfrister i 8. og 9. årg. 
Idé: ”udskolingsparathedsvurdering” som en del af overleverin-
gen fra mellemtrin til udskoling. 
 
Temaerne i UPV inddrages som dialog på forældremøder og i 
forældresamtalerne tidligst muligt. 

DRØFTELSESPUNKTER 

 74 – 17/18 Fælles dialogmøde 7. maj 19 – 21 for alle institutionsbestyrelser 

og BUU. Tingstedet, Søndersø. 

 

Ideer til dagsordenen:  
 
1. Bestyrelsen drøftede det faldende børnetal og hvilke tanker 
kommunalbestyrelsen gør sig om dette.  
 
2. Samtidig drøftede skolebestyrelsen om dialogmødet kan 
bruges til en dialog om de muligheder, bestyrelsesmedlemmer 
kan se for området.  
 

 75 – 17/18 Principper og tilsyn 
o Alkohol (forældrearrangementer) 

 

 
Forslag drøftet. Idé fra Nordstjerneskolen drøftet.  
Punktet genoptages næste møde. 
 

 76 – 17/18 Redefinering af Nordfyns Klub og Ungdomsskole forslag til 
høring (deadline 16. marts) 
 

Forslag til høringssvar drøftet. Forslaget vedtaget. 
Forslaget sendes med referatet til bestyrelsen. 

 

ORIENTERINGSPUNKTER 

 77 – 17/18 Handleplan for videreproces efter kortlægningen (T2) 

 

 

Kort orientering fra afdelingerne. Aktionslæring får mere plads 

som arbejdsform. Læringskultur er valgt som overordnet tema 
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for hele skolen, men det får forskelligt udtryk i afdelingerne. 

Tiltag som handlinger i afdelingen aftales og evalueres 

som ”aktioner” = små tiltag med ændringer af rutiner, som 

formodes at ændre adfærd og dermed læring og trivsel for 

eleverne. Læringskultur, iværksættelse af aktioner, 

venskabsklasser og trivselsdag er allerede etableret og skal 

udvikles. 

Der orienteres løbende i forældreinfo.  

 

Indskolingen: Behovsudsættelse. Der vurderes på elevers 

toiletbesøg i undervisningstiden, som synes stigende. 

Refleksion over mulige tiltag er i gang. På baggrund af 

vurderingerne aftales aktioner. Daglige tilpasninger gøres med 

små aktioner på ugentlige morgenmøder.  

 

Mellemtrinnet: Klasseledelse og feedback. Der er fokus på, 

hvad eleverne har lært og hvordan, de har lært det. Begge dele 

som en højnelse af feedback og motivation. Desuden arbejdes 

der med det, som opfattes som ”kedeligt”. Er kedeligt et udtryk 

for manglende kunnen? – for nemt? – for uinteressant? Eller 

hvad er det eleverne giver udtryk for med ordene; ”Det er 

kedeligt”  

 

Udskolingen: Feedback og relationer til eleverne. Elevsamtaler 

og aktiviteter, der giver mere trivsel i klasserne. 

 

Regnbuen: Der arbejdes med at skabe rammer for bedre og 

roligere pauser ved at minimerer konflikter og støjniveau. 

 

Kongslund: Mange elever har svaret ”surt” i T2 målingen. Derfor 

er der lavet aktioner for at få gladere elever. En aktion 

er ”venlighedskrukken”, hvor man kan skrive i ”krukken”, når 

man har gjort noget godt for nogen andre.  

 

 78 – 17/18 Status vedr. nationaltrivselsmåling og nationale test 

 

Kort orientering om proces. Drøftelse af opbevaring af data i 

forbindelse med persondataloven. 

 

 79 – 17/18 Skolens regnskab 

 

Årets regnskab 2017 udviser et overskud. Vi analyserer i 

ledelsen på tallene og hvilke årsager, der er til overskuddet. 

Refusioner og vakante stillinger i ledelsen er en stor parameter 

for overskuddet. 

 

Økonomisk konsulent fra kommunen har været med i 

regnskabsopfølgningen hele året. Selvom det er et stort beløb, 

er det en lille procentdel af skolens budget. 
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Overskuddet gør det muligt at give afdelingerne en positiv 

tilkendegivelse af det store mådehold ved at tildele afdelingerne 

100,- kr. pr. elev i afdelingen til egen disposition til materialer i 

afdelingerne. 

 

De forældrevalgte takker afdelingslederne for den store 

arbejdsindsats i ledelsen under manglende ledere.  

Det er de forældrevalgtes holdning, at det bør tilgodeses. 

 

 80 – 17/18 Pædagogisk afdelingslederstilling 

 

Ny afdelingsleder for Indskoling og SFO, Søren Schlütter er 

ansat og tiltræder 1. april. Søren deltager i de næste to dages 

skoleledelsesdage med Nordfyns Kommune.  

Orientering  

 

 81 – 17/18 
 

Evt. 

 Elevtilsyn. Hændelse henvises til ledelsen. Forældrehen-
vendelser til bestyrelsesrepræsentanter klares optimalt ved 
at anvise forældrene til ansatte eller ledelse om konkrete 
oplevelser. 

 Opfølgning på besøg af Teknik og miljø. 
 

 82 – 17/18 Orientering uden elever 

 

 

Ingen temaer nævnt. 

 

 Punkter til 

næste møde 

Næste skolebestyrelsesmøde er 4. april kl. 17.30  

 SSP inviteres ved Per Pedersen (Bogense Skole) og evt. 
Villy Jensen (SSP) 

 Fælles dialogmøde 
 Skolevalg 

 Obligatoriske test Bogense Skole 

 Kostpolitik eller maj måned? 
 Principper og tilsyn 

Alkohol (forældrearrangementer) 
      Idé fra Nordstjerneskolen sendes med som bilag 

 Henvendelse til Tom Hørman ang. besøg sidste møde. 
 
Kommende møder: 
Til 2. maj kl. 17.30 – 21.00:  

  

 
Til 7. maj:  

 Skole - daginstitutionsmøde – fælles dialogmøde med BBU 
 
Til 6. juni kl. 17.30 – 21.00:  
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