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Skolebestyrelsesmøde 12. juni 2019 kl. 17.30 –  på Det gl. mejeri i Særslev 
 

Tilstede: Jannie F. Kruse, Flemming Overgaard, Lone Dæncker, Hanne Birk, Anne-Mette Christoffersen, Annette 
Rendbo Larsen, Michael A. Kristensen, Pia Brøndsted Jacobsen og Jane I. Cortsen 
Afbud:  Annita Sørensen, Signe K. Dupont og Christina Christensen, Formand-elevråd: Astrid Christoffersen 
Referent: Jane Cortsen 

DAGSORDEN/REFERATER 

INFO 

105 – 18/19 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
106 – 18/19 Godkendelse af referat. Klik her til referater 

Referatet godkendt 

107 – 18/19  

 

 

 

 

 

Formand 

 Intet at bemærke 

Skoleledelse: 

 Skolen har afviklet de obligatoriske test (klik her for at se Test og Prøver 
Bogense Skole 2018-2019). Testene bruges ifm overleveringskonferencer-
ne på 1., 4. og 7. årgang). Vi vil som sidste år informere om hvordan det er 
gået med de 2-3 indsatsområder klassen/årgangen har arbejdet med samt 
hvilke 2-3 nye indsatsområder der skal arbejdes på jf. nationaltrivselsmåling 
2019. 

 Vi er ved at lægge sidste hånd på skemaerne. 

 Det går godt med implementering af AULA. Vores IT-supporter, Brian Chri-
stensen vil tilbyde IT support for forældre. Han informerer herom på foræl-
dreintra og Facebook (fx ift udfordringer med Uni-login, login til Meebook, 

login til AULA m.m.)(Rettelse efter mødet: KL har i samråd med kommunernes 
udbudsfællesskab, Kombit, besluttet at udskyde brugen af AULA til uge 43. Skoler-
ne skal dermed fortsætte med at bruge Skoleintra indtil efterårsferien. Dette blev 
meddelt på en pressemeddelelse d. 14. juni (klik her til artikel). Ledelsen mener 
det er fornuftigt at man udskyder lanceringen for at sikre den bedst mulig opstart 
for alle).   

 

Regnbuen:  

 Forårsfest. Der var stor opbakning til Regnbuens forårsfest. Det var en fan-

tastisk aften. 

Vi forsøger at skabe så meget kontinuitet og forudsigelighed for børn og 

forældre som muligt, men da vi modtager nye elever, der vil være elever 

som visiteres til andet skoletilbud, og nogen som skal på efterskole el. lign., 

så vil der være nogle som skal flytte miljø eller klasse. For de elever, hvor 

det er aktuelt, bliver forældrene kontaktet forud for den fælles skriftlige ud-

melding af elevfordelingen for kommende skoleår.  

 Kontaktforældrene ønskede at mødet med ledelsen finder sted primo i det 

kommende skoleår. 

 Feriepasning – status 

Uge 27: 12 tilmeldt  
Uge 28: 5 tilmeldt  
Uge 29: 1 tilmeldt  
Uge 30: Ingen tilmeldt  
Uge 31: Ingen tilmeldt  
Uge 32: 10 tilmeldt + nye på besøg  

 Ansættelsessamtale: Lærer til specialklasserækken Bogense Skole 
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Børnemiljø: 

 Lejrskolen gik rigtig godt.  

 Kommende skoleår implementeres valgfagsaktiviteter for 2. og 3. årgang. 
SCH er i dialog med forældrene på årgangene herom.  

o Teater 

o Til lands, til vand og i luften 

o Nørkleværkstedet 

o Madværkstedet 

o Idrætsaktiviteter 

o Lego og programmering 

 
Førskole - SFO afd. Bogense og Kongslund  - SFO Klub: 

 Klassedannelsen er på plads- og bliver offentliggjort til forældre d. 14. juni 

 SFO klub tager på overnatning på Æbelø.  

 SFO arrangerer overnatning for 2. årgang som afslutning på deres SFO tid. 
 

Mellemtrinnet: 

 En rigtig god lejrskole – dejligt at se trætte og glade børn komme hjem. Mel-
lemgruppen bruger tid på at forberede fordybelsesdage kommende skoleår, 
som er noget nyt for afdelingen. 

 Klassedannelse mellem 6 og 7. årgang er på plads og offentliggøres d. 14. 
juni 

 

Udskolingen:  

 Eleverne samles på Kongslund og har et særligt program hele dagen. 

 7. årg. har været på forsorgsmuseet i Svendborg og har UU vejledning den 
14. juni med UU-vejleder Thomas Bo Nielsen. 

 8. årg. holder prøver, så de får en bedre fornemmelse af, hvad en prøve 
indebærer og hvordan, man skal planlægge sin prøve for at få et godt resul-
tat. 

 9. årg. holdt en flot og hyggelig sidste skoledag og går nu til mundtlige prø-
ver. Vi har i år beskikket censor i ”Kristendom”.  

 Der holdes dimissionsfest onsdag den 26. juni fra kl. 17. 
 

Kongslund: 

 Sommerfest på afdeling Kongslund foregår torsdag d. 20/6. 
 

Medarbejderrepræsentant 

 Vi er optaget af afslutning af dette skoleår samt forberedelse af kom-

mende skoleår, afvikling af prøver m.m. 

 På Kongslund er man optaget af forberedelser til sommerfesten samt 

fælles tur til zoo, som betales af indtægterne/ overskuddet fra diverse 

forældrearrangementer. 

Elevråd 

 Pia har afholdt møde med elevrådet. Der er truffet aftaler om elevrådets 
ønske for en mikroovn i udskolingen. 

 Der har været afholdt afslutning for elevrådet, som tak for den gode indsats. 
Elevrådet giver udtryk for, at det var en rigtig god oplevelse. 

 Elevrådet og dermed skolen samarbejder med frivilligcenteret, Sløjfen, om-
kring elevdemokrati. 
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BESLUTNINGSPUNKTER 

108 – 18/19 Årsberetning – som video 

Vi fik præsenteret skolebestyrelsens årsberetning – nu på video! Årsberetningen 

bliver lagt op på hjemmesiden og på Facebook. 

109 – 18/19 Skolebestyrelsens årshjul for skoleåret 2019/2020 

Årsberetningen sættes på dagsordenen/årshjulet  d. 11/3 og d. 15/4. Arbejds-
gruppe nedsættes: Flemming og Jannie 
 
Der aftales følgende møderække: 

 21/8 kl. 17.30-19.30 

 2/10 kl. 17.30-20.30 

 6/11 kl. 17.30-19.30 

 11/12 kl 17.30 -20.30 

 5/2 kl. 17.30-19.30 

 11/3 kl. 17.30-20.30 

 15/4 kl. 17.30-19.30 

 13/5 kl. 17.30-19.30 

 10/6 kl. 17.30-20.30 

DRØFTELSESPUNKTER 

110 – 18/19 Samarbejde mellem skolebestyrelsen og kontaktforældre jf. folderen vedr. kon-
taktforældrerollen (klik her for at læse folderen) 
 

Samarbejdet og kontaktforældrefolderen drøftes. Det er vigtigt, at der er over-
ensstemmelse mellem kontaktforældreopgaven og beskrivelsen i folderen. Sko-
lebestyrelsen beslutter at invitere kontaktforældrene til et møde d. 6/11, hvor 
skolebestyrelsens vedtægter præsenteres og kontaktforældreopgaven beskri-
ves og drøftes med kontaktforældrene. Der nedsættes en arbejdsgruppe (An-
nette, Jannie, Anne-Mette og Flemming). Pkt. sættes på dagsordenen til august 
mødet.  
 
Forældremøder:  
Personalet er i fuld gang med at planlægge/booke forældemøderne for det 

kommende skoleår. Skolebestyrelsesrepræsentanterne kan forvente at blive 

inviteret til forældremøderne. 

ORIENTERINGSPUNKTER 

111 – 18/19 Klassedannelse for 0. og 7. årg og udmelding af klasselærerteam 

 0., 1., 4. og 7. årgang 

 Regnbuen 
 

0., 1, 4., og 7. årgang 
Er på plads og offentliggøres d. 14. juni 
 

Regnbuen 

I det kommende skoleår er vi fortsat organiseret i et Børnemiljø (0.- 3 årg.), et 

Ungemiljø 1 og Ungemiljø 2 (4.-10. årg.). Ungemiljø 2 er vores almene special-

klasserække som ligger placeret ved Ressourcecentret.  

 

Miljøerne er medvirkende til at skabe så meget kontinuitet og forudsigelighed for 
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børn og forældre som muligt, de ændringer der sker i det kommende skoleår er 

pga. elever, som rykker op fra børnemiljøet til ungemiljøet, nye elever, der star-

ter i Regnbuen eller elever som stopper i Regnbuen pga. andet skoletilbud, ef-

terskole el. andet.  

 

For de elever som skal flytte miljø eller klasse, har vi været i kontakt med foræl-

drene forud for den fælles udmelding af elevfordelingen for kommende skoleår. 

Forventet fælles udmelding tirsdag d. 18/6.  

 
I Børnemiljøet er det aftalt, at vi administrativt kun opretter en klasse (S1A), men 
at vi i praksis opdeler børnene på 3 stamhold med faste kontaktvoksne (en læ-
rer og en pædagog) tilknyttet.  
 
I Unge 1: Opretter vi 3 klasser (S2A, S2B, S2C) 
 
I Unge 2: Opretter vi 1. klasse (S3A) 
 

112 – 18/19 Kommende skoleår: 

 Afkortning af skoledagen §16B og §16D - status 
Dette behandles i Kommunalbestyrelsen. Ansøgningerne genindsendes med 
underskrift fra skolebestyrelsesformand samt A og B siden. 
 

113 – 18/19 

 

AULA 

Vi er rigtig godt i gang med implementering af AULA 

(Rettelse efter mødet: KL har i samråd med kommunernes udbudsfælles-
skab, Kombit, besluttet at udskyde brugen af AULA til uge 43. Skolerne skal dermed 
fortsætte med at bruge Skoleintra indtil efterårsferien. Dette blev meddelt på en pres-
semeddelelse d. 14. juni (klik her til artikel). Ledelsen mener det er fornuftigt at man 
udskyder lanceringen for at sikre den bedst mulig opstart for alle).   
 

114 – 18/19 Personale 

Vi har ansættelsessamtaler i uge 25 og uge 26 vedr. følgende stillinger: 

 SFO og SFO klub: 2 vakante pædagogstillinger  

 Mellemtrinnet: 2 vakante lærerstillinger  

 Udskolingen: 1 vakant lærerstilling  

 Regnbuen: 1 vakant lærerstilling  
 

115 – 18/19 Evt.  

Intet at bemærke 

 

 

116 – 18/19 Orientering uden elever 

Intet at bemærke 
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Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

  
21. august kl. 17.30-19.30 :  
 Forældremøder 

 Kontaktforældre 

 Kontaktforældre folderen 

 Høringssvar til budget 

 Revidere årshjul? 

 Budgetopfølgning 

 Temaaften bestyrelse? 

 Forældrehåndbog – status 

 10/9 kl 19-21: Dialogmøde med B&U udvalget og formændene 
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