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Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde d. 13. september 2017 kl. 17.30 – senest 19.00 

Tilstede: Anne-Mette Christoffersen, Gitte Grøn, Jannie F. Kruse, Lars Wassmann, Stig Lange, Anette S. 
Jespersen, Inge B. Stein, Dan G. Christensen og Pia Brøndsted Jacobsen (mødet er uden elevrådsrepræ-
sentanter) 

Afbud: Flemming Overgaard, Henriette L. Ulnitz og Jens Lund 

Referent: Dan 

 

OBS: Der vil ikke være aftensmad, men vi vil sørge for frugt, kaffe, the og vand  

DAGSORDEN/REFERATER 

17.30 – 17.35   14 – 17/18 Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

17.35 – 17.40   15 – 17/18 Godkendelse af referat. 
Godkendt 

REDEGØRELSE 

17.40 – 18.50   16 – 17/18 Skolebestyrelsen har bedt om en redegørelse for 

tyskundervisningen i udskolingen. 

Redegørelsen deles i to dele: 
1. Love mm. 
2. Hvad er der gjort 
 
Skoleleder Pia indleder med bemærkninger om optagelse af 
sager på dagsordenen. Ændring af dagsordenen med oriente-
ringspunkter genindføres. 
Bestyrelsen efterlyste orientering fra ledelsen ang. tiltag henover 
ferien. 
Begge dele er taget til efterretning. 
 

Ad 1: 
Love Bekendtgørelser og Principper 

Folkeskoleloven med henvisning til kap 4 § 28 stk. 2 samt § 30 
c. 

Brev til kommunalbestyrelser fra UVM af 7. nov. 2014 

 Faglærere og personer med særlige kvalifikationer 

Bekendtgørelse ikke fundet.  
Der er givet en generel orientering om, at der i kommuner, hvor 
der ikke kan ansættes uddannede lærere må undervisning va-
retages af ikke uddannede lærere.  
På Fyn og generelt i hele landet opleves der særlige udfordrin-
ger i at ansætte faguddannede i tysk, musik, fysik/kemi og bil-
ledkunst. 

Svar fra ombudsmanden sendt ud som bilag til mødet. 
 

Den nationale målsætning om linjefagsdækning er på 
85,2% den 16. juni 2017 på landsplan og vi skal leve op til 95 % 
frem mod år 2020. 
Linjefagsdækningen for tysk på Bogense Skole er pt. 66,7% 
excl. Regnbuen. 
 
 

Ad 2: 

Hvad gjorde ledelsen – hvilke overvejelser blev afvejet  
Dan redegør for de overvejelser og betingelser, der har ligget til 
grund for løsningerne.  
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En læreres opsigelse efter fagfordelingen gav et problem med 9 
tysklektioner i udskolingen. Ansøgere til andre stillinger på sko-
len blev undersøgt, og en naboskole blev spurgt til deres ansø-
gere for mulige tysklærere. Nordfyns Gymnasium kontaktes for 
at afprøve muligheden for en faglærer derfra. Alle ovennævnte 
forsøg uden held. 
Efter grundig overvejelse og vurdering med kolleger, vælges at 
tilbyde en af vores vikarer de 9 tysktimer fast. 
Vi har i alt 3 linjefagsuddannede. En anden løsning kunne der-
for have været at flytte rundt på den samlede fagfordeling. Det 
ville betyde, at deres etablerede forløb i andre afdelinger skulle 
brydes. Alle tre tysklærere er i forløb, hvor det ville blive vanske-
ligt at skifte lærer: musik, matematik, tysk og idræt samt konti-
nuitet for både elever og lærerteamet. 
Tysklærerne i udskolingen laver fælles årsplaner og undervis-
ningsforløb, der køres parallelt på årgangene. 
 
Tilkoblede problemer: 
Fagligheden målt på linjefagsdækning er mindre. Dan vurderer 
fagligheden til at være høj. 
Skemaet måtte ændres så parallellagte fagtimer i tysk må del-
vist opgives. 
 
Tilkoblede forbedringer: 
Vi kan opretholde forløb og dermed en bedre faglig progression 
for de klasser, der ikke berøres af personaleskifte. 
Vi har ansat en dygtig, vellidt og stabil arbejdskraft, der på sigt 
forventes at kan lukke linjefagsdækningen i tysk. 
 
Der var opbakning til ledelsens beslutning og bestyrelsen ud-
trykte tilfredshed med redegørelsen. 

ORIENTERINGSPUNKTER 

18.50-19.00  17 – 17/18 Evt. 

Positive tilbagemeldinger på høringssvar.  

 Punkter til 

næste møde 

 Sikker skolevej ang. omlægning af Østre Engvej. 

 Prøveafviklingen sommer 2017. 

 Test og ordblindhed. 

 Til novembermødet: Økonomisk gennemgang 
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