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Skolebestyrelsesmøde 15. maj 2019 kl. 17.30 – 20.30  
 
Tilstede: Jannie F. Kruse, Flemming Overgaard, Lone Dæncker, Christina Christensen, Annita Sørensen, Hanne Birk, 

Signe K. Dupont, Anne-Mette Christoffersen, Annette Rendbo Larsen, Michael A. Kristensen, Pia Brøndsted Jacobsen 

og Jane I. Cortsen 
Afbud:  Formand-elevråd: Astrid Christoffersen 
Referent: Jane Cortsen 

DAGSORDEN/REFERATER 

INFO 

90 – 18/19 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

91 – 18/19 Godkendelse af referat. Klik her til referater 

Referatet godkendt 
 

92 – 18/19  

 

 

 

 

 

Formand 

 Heidi Skøtt er udtrådt. Velkommen til Annette Rendbo Larsen 
 

Skoleledelse: 

 Intra udfases og Aula forberedes. Vi er i gang med oprydning og overførsel 
af dokumenter. Der er lagt og vil løbende lægges vejledninger i forhold til 
Aula på intra til forældre. 

 Som følge af GPDR skal de fysiske elevmapper indscannes i NOVA. Admi-
nistrationen er i gang med processen.  

 I forhold til skoleårets forberedelse er vi lidt forud for planen. Det glæder vi 
os over. 

 

Regnbuen:  

 Regnbuen er kommet rigtig godt i gang med skoleårets forberedelse. Vi er 
ved at ha’ overblik over re- og visitationer, personaleressourcer, fagfordeling 
m.m.   

 Regnbuen har et tæt og godt samarbejde med Tigerhuset vedr. brobygning i 
forhold til det kommende skoleår. Der er afholdt forældreinformationsmøde 
d. 2/5. 

 Det er som tidligere nævnt politisk besluttet, at der som et forsøg, for børn 
visiteret til internt specialundervisningstilbud i Nordfyns kommune, tilbydes 
koordineret sampasning mellem jul og nytår og i skolernes sommerferie. 
Forsøget evalueres i efteråret 2019. Der vil blive opkrævet særskilt betaling 
for ferieperioden, og der tilmeldes på ugebasis på lige vilkår med den alme-
ne SFO. Vi har endnu ikke det fulde overblik over antal tilmeldte. 

 Forårsfest afholdes d. 23/5-19. 

 
 
Børnemiljø: 

 Der arbejdes med overgange fra Førskole til Børnemiljøet og fra Børnemiljø-
et til mellemtrinnet, hvor bl.a. kommende lærere har timer i klasser de skal 
overtage efter sommerferien. De nye klasser forventes udmeldt medio juni.  

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

 Afd. Bogense: Personalet er i gang med klassedannelse - det sker i sam-
arbejde med 0. klasse lærerne.  

 Der er inviteret til forældrekaffe i førskolen i begge afdelinger.  

 På begge afdelinger deltog førskolen i Musikskolens koncert i torsdags – det 
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var en rigtig god oplevelse.  

 SFO klub har arbejdet med måltidets rolle i klubben. Der er som altid på 
denne årstid en smule nedgang i antallet af børn. Kræfterne bruges på at 
være skarpe på hvad de kommende 3. klasser skal møde i klubben. 

 VALGAKTIVITET for kommende 2. og 3. årgang: vi har sat overskrift på de 
6 valgaktiviteter, og elever skal i nær fremtid vælge blandt disse sammen 
med deres forældre. 

 

Mellemtrinnet: 

 Mellemtrinnet arbejder på at give eleverne fra de to afdelinger relationer og 
gode oplevelser for at gøre opstarten i 7. klasse så god som muligt. Også 
her skal der klassedannes - og det bliver der ud fra skolebestyrelsens prin-
cipper. Der er aftalt overgangskonferencer for alle overgange 0.-1. årg., 3.-
4. årg. og 6.-7. årg. 

 D. 22. maj skal 5. årgang på besøg hos uglemanden 
 

 

Udskolingen:  

 Valgfagsudbuddet for 8. og 9. årg. kunne ikke gennemføres i den form som 
det var planlagt med 23 valgfag på tværs af skoler. Vi udbyder derfor fem, 
men opretter kun fire valgfag på baggrund af elevernes valg: Adventure, 
Kost og Motion, Tøjdesign, Lego-robot, Dokumentarfilm.  Valgfagene afvik-
les på 11 fredage. For 7. årg. bliver der tre valgfag at vælge mellem: Hånd-
værk/ Design, Musik og Madkundskab. Desuden gør vi Madkundskab obli-
gatorisk for alle på 7. årg. Der skal ud fra de tre valgfag vælges ét eksa-
mensfag, hvor eleven aflægger prøve efter 8. årg. i faget.  

 Der arbejdes med brobygning for kommende 7. årg. med dage, hvor elever-
ne samles på både afd. Kongslund og afd. Bogense. Nuværende lærerteam 
samt kommende lærerteam arbejder med klassedannelsen som udmeldes 
d. 14/6.  

 De skriftlige prøver er afviklet. Prøverne er afviklet på den bedst tænkelige 
måde. Stor ros til 9. årg elever og personale. 

 Sidste skoledag for 9. årg. 24. maj 2019. 

 Mundtlige prøver starter den 27. maj. 

 Dimissionsfest onsdag den 26. juni. Bestyrelsen er som altid meget vel-
kommen. 

 

Kongslund: 

 I forbindelse med skoleårets planlægning og fagfordelingen kigges der på 
muligheder for samlæsning af timer.  

 THG er faldet rigtig godt til. 
 

Medarbejderrepræsentant 

 Der er travlhed. De skriftlige prøver er afsluttet og de mundtlige prøver 

er lige på trapperne. 

 Der arbejdes med elevplaner i Meebook. 

 Der afvikles hytteture, ture til Egeskov, Zoo m.m. 

 De nye computerskabe på afd. Kongslund er ved at blive monteret. 

 Afd. Bogense nyt legepladsområde for ”Ungemiljøet” er indviet af bl.a. 

udskolingselever. 

Elevråd 

 Intet at bemærke  
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BESLUTNINGSPUNKTER 

93 – 18/19 Kontaktpersoner klik her for at se indeværende skoleår) 

Kontaktpersoner for kommende skoleår (2019/2020): 

Afd. Bogense 

0.årg: Signe K. Dupont 

1.årg: Christina Christensen 

2.årg: Annette Rendbo Larsen 

3.årg: Annette Rendbo Larsen 

4.årg: Anne-Mette Christoffersen 

5.årg: Christina Christensen 

6.årg: Lone Dæncker 

7.årg: Jannie F. Kruse 

8.årg: Flemming Overgaard 

9.årg: Lone Dæncker 

 

Regnbuen: Annita Sørensen 

 

Afdeling Kongslund: 

Indskoling: Flemming Overgaard 

Mellemtrin: Flemming Overgaard 

94 – 18/19 Mødekalender for skoleår 2019-2020 (årshjul samt kan og skal opgaver) 

Vi fortsætter som hidtil med 4 lange og 5 korte skolebestyrelsesmøder. 
 

DRØFTELSESPUNKTER 

95 – 18/19 Årsberetning – hvordan i år? 

PJ foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe som planlægger et ”Året der 

gik”, som evt. kunne udkomme som en kort video om Skolebestyrelsens arbejde 

det forgangne år. 

Skolebestyrelsen bakker op om forslaget. Arbejdsgruppen består af Pia Jacob-

sen, Flemming Overgaard, Signe K. Dupont og Jannie F. Kruse. 

 

96 – 18/19 Kommende skoleår: 

 Afkortning af skoledagen §16B og §16D 

 Ændringer i forhold til vores Ressourcecenter 

 

 Bogense Skole ønsker at beholde de 30 klokketimer i Børnemiljøet i det 
kommende skoleår. Det er ansøgt sammen med de andre skoler i Kommu-
nen. 

 Bogense Skole ansøger Kommunalbestyrelsen om at afkorte skoledagens 
længde maksimalt på mellemtrinnet og i udskolingen jf. Folkeskoleloven 
§16D. Dette betyder, at skoleugens længde er 31 klokketimer på mel-
lemtrinnet og 33 klokketimer i udskolingen. Alle klassetrinnene i mellemtrin-
net og udskolingen konverterer de resterende 2 klokketimer til to-
voksenundervisning med henblik på yderligere faglig støtte ved hjælp af 
ekstra personale i klassen.  

 For specialklasserækken ansøger vi Kommunalbestyrelsen om fortsat at 
afkorte skoledagen i ungemiljøet (mellemtrinnet og udskolingen) til 30 klok-
ketimer. I specialklasserækken er der altid to voksne på hver stamklasse i 
samtlige undervisningstimer.  

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
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 Som vi orienterede om på sidste skolebestyrelsesmøde, så er vores ram-
mebudget for 2019 reduceret sammenlignet med 2018. To vakante stillinger 
bliver ikke genbesat. Vi har endvidere besluttet at nedlægge en læsevejle-
derstilling i Ressourcecentret pr. 1/8-19.  

 

97 – 18/19 Røgfri Fremtid 
 Forældre 
 Elever 
 Eksterne brugere 
 

Nordfyns Kommune bliver røgfri pr. 1/8-19. Det gælder for alle – personale, 

elever, forældre og eksterne brugere. Der vil blive opsat skilte i udearealet ved 

begge afdelinger. 

 

ORIENTERINGSPUNKTER 

98 – 18/19 Opfølgning på medarbejderstrivselsundersøgelse 3-i-1 

Vi er meget opmærksomme på vores medarbejdertrivsel. Der er klare kommu-

nale retningslinjer/ politikker for hvordan vi griber sygefravær an. Der er mange 

og gode tilbud til personalet via ”Den attraktive arbejdsplads”. 

På Bogense skole har MED og AMR opmærksomhed på hvordan vi passer på 

hinanden også de langtidsfriske. Derfor er vi i gang med at udarbejde en plan 

for forebyggelse af stress. I planen indgår: Hvad er ledelsens opgave? Hvad er 

de tillidsvalgtes opgave? Hvad er medarbejdernes opgave? Hvad er den enkel-

tes opgave? Der er kick-off arrangement fredag d. 9. august. 

 

99 – 18/19 Status vedr. specialundervisningsanalysen 

D. 30. april var der præsentation af KLK´s analyse af det specialiserede social- 
og specialundervisningsområde. KLK har samme dag informeret 
Kommunalbestyrelsen om analysen, og det var på dagsorden til Børne- og 
Ungeudvalgets møde d. 7. maj (klik her for at se dagsorden). Udvalget arbejder 
videre, og vi vil blive løbende orienteret.  
 
PJ vil informere om de 5 indsatsområder på et senere skolebestyrelsesmøde. 
 

100 – 18/19 Personale 

 Birgitte Yttesen har valgt at opsige sin stilling som pædagog i Børnemiljøet/ 
Nøglehullet. Der vil blive opslået en stilling snarest.  

 Lærer Inge Stein på afd. Kongslund har valgt at gå på pension til sommer. 
Stillingen besættes af Bente Holbech som bliver overflyttet til afd. Kongslund 
pr. 1/8-19. 

 

101 – 18/19 

 

Sommerafslutning i skolebestyrelsen 

Det sidste skolebestyrelsesmøde afholdes d. 12/6-19 i ”Det gamle mejeri” i 

Særslev.  

  

102 – 18/19 Rundering på skolen: Regnbuen, børnemiljøet, mellemtrinnet, udskolingen og 
billeder fra Kongslund 

Skolebestyrelsen vises rundt i afd. Bogense.  

Der blev ikke vist billeder fra afd. Kongslund men derimod forslag om at afholde 

et kommende skolebestyrelsesmøde på afd. Kongslund. 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
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103 – 18/19 Evt.  

Vedr. Regnbuen:  

 Forældrene ønsker turen til Egeskov slot flyttet, så det ikke ligger i umiddel-

bar forlængelse af Forårsfesten. Det tager skolen med i forbindelse med 

planlægning af kommende skoleår. 

 Vedr. klassedannelse og elevfordeling i specialklasserækken: skolen er i 

dialog med forældre til børn der skal flytte og alle vil blive senest orienteret 

medio juni. 

 

Drøftelse af ordblindekurset for forældre (VUC). Der drøftes om det evt. kunne 

være noget på fælles info til kommende skolebestyrelsesmøde. Skolebestyrel-

sen har haft besøg af skolens læsevejleder indeværende skoleår derfor aftaler 

bestyrelsen kan til et kommende skolebestyrelsesmøde invitere læsevejleder til 

information om hvordan skolen griber opgaven an med ordblindhed.  

 

Forældrehåndbogen: arbejdet med forældrehåndbogen fortsætter efter sommer-

ferien.  

 

Kort opfølgning fra forældre vedr. konfirmationer og Blå mandag - det har været 

en god oplevelse.  

 

104 – 18/19 Orientering uden elever 

 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

 12. juni kl. 17.30-19.30 :  

 Samarbejde mellem skolebestyrelse og kontaktforældre jf. folderen vedr. 
kontaktforældrerollen (klik her for at læse folderen) 

 AULA  

 Skolebestyrelsens årshjul for skoleår 2019/2020  
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