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Referat 

 

for møde i skolebestyrelsen 
 

onsdag den 7. juni  2017 kl. 17.30 – 21.00 på Dampskibshuset 

 

 

 Fraværende: Julie, Jasmin, Jannie, Dan, Helle  

 

1. 

Orienteringspunkter 

 

A. Skolens ledelse  

Ansættelser 
Vi har haft rigtig mange kompetente ansøgere til vores stillinger. I udvælgelsen har vi derfor været 
meget opmærksomme på at få ansat nogle af de liniefagskompetencer, som vi mangler i huset. Indtil 
videre, har vi ansat følgende medarbejdere: 

 

Indskolingen på Bogense skole 
Louise Søndergaard Davidsen 
 
Michael Rosenkvist Jensen 

 
Afd. Kongslund 
Sophie Damgaard Nielsen 
 

Lærer til Regnbuen 
Susanne Buhl 
 

Pædagogmedhjælper til Regnbuen 
 
Morten Dhalvad Mejnholt 
 

Udskolingen: 
Louise Brusgaard har sagt sin stilling op, og der arbejdes på en løsning. 
 

PAU praktikant i SFO 
I perioden 3/6-5/12-17 er vi så heldige, at ha’ en PAU praktikant i SFO. Velkommen til Peter Hansen. Casper 
(CJN) er praktikvejleder for Peter  
 

Stillingen i Ressourcecentret bliver genopslået. Der bliver også opslået et par stillinger i SFO’en, 

som kombineres med skoledelen. 

 
Digitale lærermidler – basis pakken 
Besked fra IT v. Martin Cramer: 

Basis-Pakken for de Digitale Læremidler landet! – og ÅBEN 

Det er lykkedes at få landet alle af arbejdsgruppens materiale-anbefalinger (og lidt til), inden for den givne 

økonomiske ramme. Og selv om aftalerne først løber fra næste skoleår, har vi  fået åbnet op for alle portaler. 

Så personalet har mulighed for at afprøve og tænke dem ind i næste skoleårs planlægning. 
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Skolebestyrelsen ønsker en bemærkning ført til referat. Skolebestyrelsen kan undre sig over, at der er lavet 

en digital pakke med læringsmidler, uden at de ikke er blevet hørt, da det er skolebestyrelsen som godkender 

undervisningsmidler/ jævnfør Folkeskoleloven 

 

Prøveafvikling, 

Enkelte elever er taget i snyd til eksamen. Der har været tale om omfattende brug af nettet. Bestyrel-

sen ønsker at drøfte/kigge på proceduren i den forbindelse, så vi er helt klare på, hvordan der hand-

les på skolen, hvis det opleves igen.  

 

B. Skolens bestyrelsesformand    

Formanden orienterede om, at Helle Nielsen pr. dags dato har anmodet om at træde ud af 

skolebestyrelsen. Gitte Grøn, som er suppleant til skolebestyrelsen, kontaktes ang. indtræ-

delse i skolebestyrelsen fra august 2017. 

 

Dialogmøde med Familieudvalget: Stig orienterede om indholdet.  

 

C. Elevrådet 

Intet at bemærke 

 

D. Personale  

Vi ønsker, at dialogmøderne fremover kan bruges til at evaluere de projekter, som vi har 

igangsat i kommunen så som straksintegration, inklusion, åben skole m.m. i stedet for, at vi 

kaster nye bolde i luften. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

Referaterne er godkendt. 

 

3. Ansættelse skoleleder  
Der er ansøgningsfrist torsdag d. 8/6, Udvælgelse af ansøgere til samtale mandag d. 12/6, Ansættelsessam-
tale 1. runde d. 19/6, ansættelsessamtale 2. runde mandag d. 26/6-17 
Vi har ikke fået linket til ansøgningerne endnu, Jane tjekker op. 

 

4. Skoleårets planlægning. Status 

Fagfordelingen stort set på plads 

Skemalægningen i fuld gang 

Årskalenderen stort set på plads 

Udmelding af klasseteams og nye klasser 

 

5. Mødeplan for skolebestyrelsesmøder for det kommende skoleår. 

Der bliver planlagt med 9 møder lagt d. 1. onsdag i hver måned med få undtagelser:  

Forslag: 6/9, 4/10, 1/11, 6/12, 24/1, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6. Forslaget er godkendt. 

Der er fællesdialogmøde d. 7/5 2018 

Formænd og ledere skal til dialogmøde d. 28/11 2017 

 

6. Opfølgning af elevrådsindstillinger. Status. Vand, 
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A. Hanerne i overbygningen bliver skiftet inden skolestart i august. Derved bliver det muligt at 

holde en drikkedunk/vandflaske ind under hanen og fylde op med koldt vand. 

B. Baderummene i hallen bliver ”frisket” op inden skolestart i august. Der bliver i den forbin-

delse monteret badeforhæng, således alle kan tage bad under mere private forhold. 

 

Sager elever ikke deltager i behandling af – orientering  

 

7. Evt. 

Skolen har udarbejdet en skrivelse omkring ramadanen, som er oversat til arabisk. 

 


