
 
Referat 

 

for møde i skolebestyrelsen 
 

onsdag den 7.  september 2016 kl. 17.30 – 21.00 på personalerummet afd. Bogense 

 

Deltagende: 

Fraværende: Elevrådsrepræsentanter, Henriette, Jane, Jette. 

 

Referent: Dan Christensen 

 

Der er spisning under mødet:  

   

1. Opfølgning på pedelordningen 

(Under dette punkt deltager skolens serviceleder Peter L. Andersen) 17.30-17.45 

Peter orienterede om pedelsituationen. Vi hjælpes godt af personer i jobtræning mm. 

Arbejdet med ombygning fylder det meste af opgaven. Der har således ikke været muligt 

at se hvordan en ”almindelig” hverdag vil komme til at se ud rent arbejdsmæssigt. 

Drøftelser og spørgsmål: Normeringsnedgang i forbindelse med omlægningen er ikke 

reetableret.  

Økonomien betyder, at skolen betaler for vigtige skoleydelser. Pt. er der opkrævet 

20.000,- kr. første skolehalvår. Opstilling af borde og stole til særlige arrangementer, 

Herunder Folkeskolens Prøver.  Vask af tøj, klude, viskestykker mm.  

Bestyrelsen oplever, at ”kittet” nu er ved at sprække.  

Servicering af personale. Servicering af elever. Mælkeordning. 

Der er uafklarede grænseflader for hvad, skolen skal betale for. 

 

Hvordan gør bestyrelsen, hvis der ønskes særlige prioriteringer i 

bygningsvedligeholdelsen? Skolekøkken, garderobe, skolegård, gymnastiksal (afd. 

Kongslund) og pædagogiske tiltag for yderligere at styrke undervisningsmiljøet. 

Bookingsystem til brugere uden for skolen bruges ikke på trods af mange timers arbejde 

med at få det til at fungere. Det håndteres derfor via skolens kontor på ”gammeldags” 

vis. 

Vi vil fokusere på at få hverdagen til at fungere.  

Der er kun roser fra hele personalegruppen for pedellernes indsats.  



Bestyrelsen udbeder sig en gennemgang af regnskab og klarhed over grænsefladerne 

desangående. Ønsker til bygningsvedligehold formuleres af skolebestyrelsen til videre 

behandling.  

Udkast til bestyrelsesbeslutning udfærdiges af ledelsen til næste bestyrelsesmøde. 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidst – (referatet er vedhæftet). Der mangler referat fra maj 

2016. Der følges op på manglende referater. 

 

3. Rundvisning og fremvisning af skolens nye indskolingslokaler 17.45-18.05 

Kort gennemgang af de nye indskolingslokaler samt udeareal. 

 

4. Økonomi - Det fortsatte arbejde med den økonomiske genoprettelsesplan ved ledelsen 

18.05-18.20. (Bilag udleveres på mødet) 

 

5. Opstart af skoleåret fra alle afdelinger 18.20-18.35 

Vi har presset medarbejderne med mange undervisningslektioner. På trods af det 

øgede pres på undervisningstiden er der samlet USU-tid, primært fra vores 

fordybelsestid til to-voksentimer. Det har betydet kortere skoledag fra Mellemtrinnet 

og opefter. 

Rådighedstimer er søgt prioriteret, men vi er ikke på det ønskede niveau i alle 

afdelinger. Der høres fra forældremøderne, at både elever og lærere giver udtryk for at 

to-voksentimerne er en god ordning. 

PLC (Pædagogisk Læringscenter) – tidligere skolebiblioteket er startet og er ved at 

finde rytmen for den første periode. 

Ressourcecenteret er blevet beskåret. Det betyder, at støttefunktioner og LAKT 

arbejdet må nedprioriteres. Også her minimeres følgevirkningerne ved at 

ressourcepersonerne er med i to-voksentimerne. 

Orientering om sygefraværsproceduren. Proceduren skal dæmme op for sygefravær. 

Ansættelse af ny medarbejder i mellemgruppen giver mulighed for at tilbyde vikar fast 

stilling. Dette vil minimere vikarbehov. 

Ros fra bestyrelsen til medarbejderne. Der mærkes dybtfølt og stort engagement fra 

alles side. Tak. 

 

6. Forældremøder i alle klasser fremadrettet 18.35-18.45 

For at minimere presset yderligere har ledelsen valgt, at der holdes et forældremøde 

og en forældresamtale i dette skoleår. Fagudvalgsmøder er minimeret.  

Skolebestyrelsens princip er der med fraviget.  

 Det er vigtigt, at der altid tages kontakt hjem, når der er udfordringer med det samme. 

Der er forældre, der mangler tid til samtalerne. Der er også forældre, hvor samtalerne 

kan synes overflødige. Det er vigtigt at pointere, at man som forældre kan bede om et 

møde. 

Når personalet planlægger forældremøder bedes de kontakte 

bestyrelseskontaktpersonen direkte på telefon eller mail, så datoen kan planlægges i 

samarbejde. Det vil være rart med et par alternativer. 



Ordensregler og mobilregler bedes fremlagt i bestyrelsen.  

 

7. Spisning 18.45 -19.15 

Tak for mad.  

 

8. Udkast til årshjul for skolebestyrelsen. Bestyrelsens arbejde i skoleåret 16/17 – ønsker til 

temaer på møderne. 19.15-19.45 

Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen drøfter, om bestyrelsen ønsker særlige temaer på de 

kommende møder i dette skoleår ud over de faste punkter, som fremgår af årshjulet. 

(bilag vedhæftet) 

God idé til støtte for bestyrelsens arbejde, så vi huskere de vigtige temaer på rette tid. 

Årshjulet justeres løbende. (Den administrative kalender JC/DC inddrages.) 

 

9. Seminar for skolebestyrelsen (datoerne er udmeldt fra forvaltningen) 19.45 – 19.50 

Seminaret holdes fredag den 28. okt. (forventeligt kl. 17 – 20.00) og lørdag den 29. okt. 

(forventeligt kl. 9 – 15) 

Skolebestyrelsen beklager datoerne. Flere giver udtryk for at have ønsket en overnatning 

i forbindelse med arrangementet.  

Det anerkendes, at de samlede skolebestyrelserne i Nordfyns Kommune ikke havde 

ønsket overnatning. 

 

10. God rod og orden politik og mobbepolitik (bilag er vedhæftet) 19.50 -20.15 

DCUM og skolens trivselsmålinger sætter fokus på trivsel og mobning. 

Mobbepolitikken skal have større fokus. Navnlig handlingerne opleves mangelfulde. Vi 

skal have effektueret politikken. 

DCUM-konferencen i Odense i sidste uge havde fokus på trivslen. Ledelsen deltog og 

fik gode input, som inddrages på matrikelmøderne. Torsdag den 8. sep. på afd. Bogense. 

Fra konferencen var der særlig fokus på kedsomhed, som var det gennemgående tema.  

 

Tidligere modtaget konferencemateriale ang. pauser og tilsyn fra Jannie ønskes drøftet. . 

 

Orienteringspunkter 20.15 – 20.40 

 

A. Skolens ledelse  

- Orientering fra forvaltningen. Læringsledelse er godt i gang. Første modul er gennemført 

og næste modul ligger i oktober. Læringsfællesskaber der virker har pt. holdt 

overlevering ”Pass the Ball” og første kursus med de nye deltagere (5.årg.) har været 

afholdt dd. 

- Høringsvar til omstillingskatalog for budget 2017 

Høringssvar sendt. 

- Byggeriet – orientering af vores nye kunst 



Placering vist ved gennemgang. Plan for indvielse og præsentation af kunst er under 

planlægning. Indvielse med besøg af Borgmester Morten Andersen den 7. nov. Kl 8.30 

- Opstart af EUD i skolen – skolen i EUD 

Første dag er fredag den 9. sep. Vi er spændte på starten og følger de næste 5 fredage, 

hvor 9. årg. er afsted på EUD og 7. – 8. årg. har valgfag hele fredagen de næste fem 

fredage 

- Diverse 

Intet nævnt 

 

B. Skolens bestyrelsesformand  

God skolestart med gode tilbagemeldinger til bestyrelsen. 

Første møde mellem daginstitutionerne ang. fremme af en rød tråd i overgangen fra 

børnehave til skole.  

Idéer drøftet: Udvide bestyrelserne med repræsentanter i bestyrelserne eller gensidige besøg 

i hinandens bestyrelser. Indtil videre ses møderne som ”brainstorm”.  

Ledelsen ønsker at være en del af – og med i drøftelserne, hvor der allerede er en 

møderække og etableret tæt og godt samarbejde med alle daginstitutioner i distrikt Bogense. 

Jane og Jette holder her samme kontakt til de private børnehaver, som til den kommunale 

børnehave. 

Måske skal der være tale om et parallelløb.  

Dialogmøde mellem bestyrelserne undersøges.  

 

C. Elevrådet – valg til kommende elevråd 

 

D. Personale  

Undervisningsopgaven er øget også for ressourcecentret. Der løbes stærkt. Rådighedstimer 

giver mere ro i klassen ved, at det er for eleverne kendte voksne, uddannede, og muligheden 

fro at være fleksibel benyttes optimalt. Der er ”skyggeskema” for alle rådighedstimer. 

 

E. Set og hørt 

Skolestart kunne måske gøres tydeligere i opslag og besked hjem op til ferien.  

Det var ikke muligt at se på booking til SFO, at der ikke var undervisning på  

Buskørsel fra Kongslund har fjernet kl. fire-bussen. Der kæmpes lokalt for at kørslen kan 

genetableres. Dette er uden for Skolebestyrelsens kompetence. 

 

11. Evt 20.40-20.50 

 

Næste møde onsdag den 5. okt. 

  


