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Skolebestyrelsesmøde 11. december 2019 kl. 17.45 – 20.45 – Cafe det gl. mejeri 
 
Tilstede: Flemming Overgaard, Jannie F. Kruse, Hanne Birk, Annette Rendbo Larsen, Signe K. Dupont, 
Annita Sørensen, Christina H. Kruse, Anne-Mette Christoffersen, Michael A. Kristensen, Pia Brøndsted Ja-
cobsen, Jane I. Cortsen og Næstformand-elevråd: Aya Marie Juel Broch 7AB 
 
Afbud: Christina Christensen og Formand-elevråd: Laura Kamille Lehnskov Jakobsen 8AB 
 
Referent: Jane Cortsen 
 

DAGSORDEN/REFERATER 

44 – 19/20 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt 
 

45 – 19/20 Godkendelse af referat. Klik her til referater 

Referatet er godkendt 
 

46 – 19/20 
 
 

 

Formand 

Intet at bemærke 

 

Skoleledelse: 
 
Edison 
Flot avisartikel i dagens avis.7.årgs eleverne fra Bogense skole har som de 
eneste i kommunen deltaget i Edison konkurrencen med temaet ”Vand på 
godt og ondt”. 
 
Koncert:  
Flot avisartikel i dagens avis. 3. årg. har deltaget i symfoniorkestrets koncert 
”Jul i Valhal”. 
 
Brandøvelse 
Vi har afholdt endnu en brandøvelse. Denne gang i Sfo og klubtiden på begge 
matrikler med succes. Alle var ude og bygningerne gennemgået indenfor 9 
min. 
 
Regnbuen 

 Der er en ”ny” elev på vej til Regnbuens Unge 1. miljøet.   

 Vi har afviklet Konferencer i forb. m. re-visitation for eleverne i Børnemil-
jøet/ S1A. Der er planlagt med Konferencer for S3A d. 8/1 og d. 15/1.  

 December har budt på Juleklippedag d. 29/11, Lego house og sanseud-
stilling d. 10/12, Julefrokost for eleverne d. 12/12, og i næste uge venter 
en Juleemneuge d. 16/12-20/12. 

 Vi inviterer til fyraftensmøde vedr. Uge Sex d. 28/1-20. I hører nærmere.  
 
Børnemiljøet  
d.11/12 har de to 0. klasser haft besøg af en person som præsenterer filosofi 
for børn i den alder – Kongslund er på venteliste. 
 
Mellemtrin 
På mellemtrinnet og i udskolingen har vi fremlagt og drøftet tanker for en vide-
reudvikling af samarbejdet afdelingerne imellem. Afdelingerne har givet udtryk 
for tilfredshed/ glæde over, at der er taget hul på drøftelserne og de perspekti-
ver/tanker som ligger bag.  

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://skoledistrikt-bogense.aula.dk/sites/skoledistrikt-bogense.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Referat%20fra%20d.%2006-11-19%20-%20PDF.pdf
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SFO afd. Bogense  
På fredag d. 13. er der Luciaoptog om morgenen og i SFO´en.  
 
Personalet i SFO er begyndt at forberede sig til førskolen – og dette betyder 
bl.a. en ændring i indretningen for at skabe, ro, struktur og tryghed for vores 
nye elever. 
 
SFO Klub 
Har haft nogle gode dage med juletraditioner – rigtig mange forældre var til 
klippedag – og der var god stemning. Fredag d. 20. december holdes der 
julefrokost i klubben. 
 

Udskolingen  

 Temauge afholdt med bl.a. trivsel som tema på 7. årg.  

 Karakterer udleveret på 8. og 9. årg. og på den baggrund indkaldes 
der til UPV-samtaler med UU-vejleder i januar, for de elever, der ikke 
er erklæret uddannelsesparate.  

 Generelt bedre trivsel i udskolingen. Dette bemærkes ved at vi har 
kun haft en enkelt udmeldelser fra udskolingen siden dette 
skoleårsstart (begrundelse var for store klasser). Vi får mange 
henvendelser på indmeldelser men må afvise jf. ”Vedtægterne fra 
kommunalbestyrelsen” om at distrikt skole skal afvise børn fra andre 
distrikter når elevantal er på 24 elever pr. klasse på en årgang. 

 7. årg. præsenterede deres ideer til Edison-projektet med 
fremlæggelse i kantinen. Deltagelse fra Bogense Plast i 
dommerpanelet var meget positivt. Et samarbejde, vi skal åbne mere i 
forhold til Åben Skole, uddannelsesvejledning, jobkendskab mv. 

 Fællestur for 7. årg. i samarbejde med konfirmationsforberedelsen er 
under udarbejdelse. 

 Juleafslutningen med ”Bingoløb” for hele udskolingen. 
 
Kongslund 
Luciaoptpg på fredag 
Sidste skoledag: Kirkebesøg og krybbespil og 4. årg.  

Medarbejderrepræsentant 

Intet at bemærke udover almindelig juletravlhed, og afvikling af gode traditio-
ner. 
 

Elevråd 

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde siden sidste skolebestyrelsesmøde 
da det var planlagt i trivselsugen.  
Møde m. Pia vedr. Skyen. 
 

47 – 19/20 
 

Forældrehåndbog 

Ledelsen viser ”Principper for skolens virksomhed”. Er sat på dagsordenen til 
kommende skolebestyrelsesmøde i februar måned, hvor vi forventer at være 
klar med forældrehåndbogen. 
 

48 – 19/20 Skolens kostpolitik 

Klik her for at læse skolens kostpolitik. 

Orientering og drøftelse. Signe og Annette har meldt sig i en lille arbejdsgrup-

pe som vil samle gode ideer, som alternativ til den gammeldags ”kageordning” 

 

  

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://media-prod.aula.dk/1552484936/2346/b0e14fbe/2018-05-23_Kostpolitik.pdf?response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%222018-05-23_Kostpolitik.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&Expires=1576004758&Signature=cjMnkhXS0H~8pJ9PIUAq6QqB4NOGw8vZLEY3tS-TGD~tnw5YLXSRvREVXgYqMB5Eq1v-rnFIgsGTZX9O00Mz7byLQ4HNhpKEH1snzvPw7rGASFFJ91PHd95bN0IOP0X9M8YgpqTxX0nEgztB2Mr~hnqwnwtvoC7X4SE9xgh8olJOc9vBbvGVtO6d1DZ0Of458toXUtgNfK2CJBHKjKs3v~Y3lmmxOt5cKPXrRjHzKKH8Lg7-a6wfM2VZZiac-N6zrumgNaTi1x1MvdLUbaOWp9M1P1qFScCLUJvxNkAtCUQA1Rp3CNml-FqS-DZGH3QxPGYx9nhLnMXePPzxjhq6aQ__&Key-Pair-Id=APKAILBPECUQMHIBROXQ


Bogense Skole 
Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense (afd. Bogense)  

Middelfartvej 8, 5400 Bogense (afd. Kongslund)  

 

                                                                                     

 

 

  

 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp  

49 – 19/20 Budgetopfølgning 

PJ gennemgår budgettet. Regnskab 2019 fremlægges til kommende møde. 
Skolebestyrelsen godkender budgettet. 
 

ORIENTERINGSPUNKTER 

50 – 19/20 Indskrivning  

Der har været afholdt åben hus for mulige kommende forældre til førskole-
børn. Der er åbent for indskrivning i december måned. 
 

51 – 19/20 Opsamling fra kontaktforældremøde 

Enighed om at kontaktforældremødet var en rigtig god aften. Der har været 
mange positive tilbagemeldinger fra kontaktforældrene. Der er kommet mange 
gode forslag som indarbejdes i en kontaktforældrefolder. I kontaktforældre-
folderen vil der også være praktiske oplysninger fra serviceteamet. Arbejds-
gruppen arbejder videre med folderen. 
 

52 – 19/20 Opsamling fra dialogmøde med B&U udvalget d. 12/11 

Skolebestyrelsen giver udtryk for et bedre møde med mere dialog og videns-
deling i forhold til tidligere møder. Der var oplæg om ”udeliv og udeskoler”. 
Skolebestyrelsen ser potentiale i indbyrdes vidensdeling på tværs af kommu-
nens skoler og dagtilbud, frem for store fælles koncepter. Skolebestyrelsen 
mener der er meget viden til stede i distrikterne, som bør udnyttes. Skolebe-
styrelsen opfordrer til, at der nedsættes et tværkommunalt netværk af medar-
bejdere som kan vidensdele og erfaringsudveksle. 
 

53 – 19/20 Medicinordning/ procedurer 

JC orienterer om procedurer vedr. medicinordning. Vi følger Sundhedstyrel-
sens anbefalinger. Forældre til børn som har behov for medicin i skole/ Sfo 
tiden inviteres til møde, hvor der bliver lavet en skriftlig aftale/ kontrakt. 
 

54 – 19/20 Opfølgning på rundvisning (ledelsen og skolebestyrelse) 
o 23/10 8.30-10.00 Bogense – med ledelse og skolebestyrelse 
o 30/10 8.30-10.00 Kongslund – med ledelse og skolebestyrelse 

Der kom ingen til rundvisningen hverken på afd. Bogense eller Kongslund, 

men ledelsen fik en forældrehenvendelse om en tilmelding til rundvisning i det 

nye år på afd. Bogense. 

55 – 19/20 AULA 

Vi er kommet godt i gang – vi støder på udfordringer især at få KMD og AULA 
til at ”tale” sammen. Forvaltning har oprettet en styregruppe som Brian (BC) 
og Gitte (GSA) er tilknyttet. Vores dygtige superbrugere i alle afdelinger er 
også med til at understøtte overgangen.  
 

56 – 19/20 Feriepasning i Regnbuen 

Gitte Høj Nielsen, skole- og dagtilbudschef, beklager at evaluering af ferie-
pasning ikke fandt sted i efteråret 2019. Evalueringen vil finde sted primo 
2020. 
Bogense Skole afvikler pasningen som planlagt i Regnbuen. Der er 1 barn der 
skal passes i Skattekisten.  
Skolebestyrelsen har tidligere besluttet at lukke for pasning på Bogense Skole 
i juleferien derfor har SFO lukket. 
Klik her for at se plan for SFO og SFO klub lukkedage 
Klik her for at se feriepasning i Regnbuen – side 4 nederst (som skal evalue-
res primo jan. 2020). 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://skoledistrikt-bogense.aula.dk/sites/skoledistrikt-bogense.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/SFO%20og%20Klub%20lukkedage%20d.%2020-06-2019%20-%20PDF.pdf
https://skoledistrikt-bogense.aula.dk/sites/skoledistrikt-bogense.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Organisering%20Regnbuen%20d.%2004-10-2019%20-%20PDF.pdf
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57 – 19/20 Personale 

Regnbuen:  

Ulrich Lyhne har fået nyt job. Ulrich, som er lærer i Ungemiljø 2./S3A, og som 
har været ansat siden skoleårets start, er blevet ”headhuntet” tilbage til sin 
gamle arbejdsplads Skrillingeskolen. Ulrich fratræder med udgangen af de-
cember måned.  
 
For at skabe så meget kontinuitet og stabilitet omkring eleverne som muligt, er 
det aftalt, at pædagog Stina Lund fra Ungemiljø 2/ S3A går på fuld tid i januar 
måned, indtil en ny lærer tiltræder pr. 1/2-20.  
 

Vi har opslået en pædagog- samt lærerstillinger til Regnbuen. Vi afvikler an-
sættelsessamtaler til begge stillinger d. 16/12. Forældrerepræsentant Jannie 
F. Kruse deltager i begge samtaler 
 

58 – 19/20 Evt.  

Årshjulet drøftes og aftales at flytte skolebestyrelsesmøde fra d. 5/2 til d. 19/2 

og d. 13/5 flyttet til d. 6/5. 

 

59 – 19/20 Orientering uden elever 

 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

 
5. februar 2020 kl. 17.45-19.45 :   

 Udtalelse om skoleskema  

 Principper og tilsyn  

 APV  

 Indskrivning  

 Rundering 7. årg 

 Kvalitetsrapport  

 Skolens regnskab  

 Årsberetning (Flemming og Jannie) 
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