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Skolebestyrelsesmøde 15. august 2018 kl. 17.30 – 19.30  
Tilstede: Jannie F. Kruse, Anne-Mette Christoffersen, Flemming Overgaard, Annita Sørensen, Lone Dæncker, Christina 

Christensen, Signe K. Dupont og Pia Brøndsted Jacobsen, Jane I. Cortsen, Formand-elevråd: og Næstformand-elevråd:  
Afbud: Heidi Skøtt, Annita Sørensen fraværende til kl. 18.00. 
Referent: Jane I. Cortsen 

DAGSORDEN/REFERATER 

1 – 18/19 Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt 
 

2 – 18/19 Godkendelse af referat. Klik her til referater. 
Referatet godkendt 
 

 

3 – 18/19 Formand 

Intet at bemærke 

Skoleledelse 

På afd. Bogense har vi: 

 renoveret udeområde v. bygning A, B og C 

 malet garderobe i A bygningen 

 malet gang og opsat nye lamper i gangen i C bygningen 

 etableret ny Memo spil på vej til hallen 

 malet og renoveret kantine – samt opsat nye billeder og citater 
 
I skal huske, at kantinen ligesom sidste skoleår er et fælles område, hvor der 
ikke må spises slik, chips m.m. og fra nu af er det også et mobilfrit område, hvor 
der kan spilles diverse brætspil m.m.  
 
På afd. Kongslund har vi: 

 malet ved indskolingen 

 malet garderobe ved SFO (der er sket en fejl som udbedres snarest) 

 der vil om en ca. 1 måned blive etableret fodboldbane m. kunstgræs 
 

PJ orienterer om skolestarten i hele huset. Det har været en rigtig god 1. 

skoledag. 

 

Medarbejderrepræsentant 
Hanne orienterer om 1. skoledag på afd. Kongslund. God skolestart. 
 
Michael orienterer om personalets skolestart/ forberedelsesuger. Dejligt at have 
børnene tilbage. 
 

Elevråd  

Ikke repræsenteret. Elevrådsvalget er endnu ikke afholdt. 

INFO 

 Budgetopfølgning 

Udsættes til næste møde 
 

BESLUTNINGSPUNKTER 

5 – 18/19 Høringssvar Budget 2019 

Orientering og drøftelse af Budget 2019/ omstillingskataloget. 
Der er enighed i bestyrelsen om, at høringssvaret fra Bogense skole forholder 

https://nfkskoler-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/piax0850_o365_nfkskoler_dk/EWVOfS_cTwdHvoH3QvLjWuABGQS9de-eHJKGsuCGXhK-mQ?e=25rHcn
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sig til det i omstillingskataloget, som berører Bogense skole. I høringssvaret 
ønsker bestyrelsen, at vi nævner fordele og ulemper ved de fremsatte forslag 
vedr. samling af overbygning på afdelingsskolerne i de 4 hovedbyer på Nordfyn 
samt etablering af nye landsbyordninger – fælles ledelse. På baggrund af drøf-
telsen bliver der udarbejdet et høringssvar, som rundsendes til endelig godken-
delse inden fristens udløb. 
 

6 – 18/19 Skolebestyrelsens årshjul klik her årshjul 

PJ gennemgår Skolebestyrelsens årshjul. Der er enkelte justeringer. PJ tilretter 
og fremsender et revideret årshjul. 
 

7 – 18/19 Forældremøder – klik her til forventningsaftale + klik for til kontaktforældrefolder  

I forældreinformationen, som bliver udgivet fredag i uge 33, er der en oplistning 
af datoer for forældremøderne. Skolebestyrelsens repræsentanter er kontakt-
personer til klasserne og deltager i forældremøderne. Det besluttes at Skolebe-
styrelsesrepræsentanterne på forældremøderne udleverer den nye kontaktfor-
ældrefolder til samtlige klasser, samt Bogense skoles forventningsaftale på 0., 
1., 4., 7. årg.  
Et eksemplar af Kontaktforældrefolderen blev udleveret. Administrationen sør-
ger for, at foldermaterialet er kopieret og klar til udlevering på forældremøderne. 
 
Det vedtages, at folderen ”Forventningsaftaler” revideres, hvori afsnit med un-
derskrift slettes. 
 
Alle årgange vil til første forældremøde fremlægge fokusområder der arbejdes 
med ud fra data fra den nationale trivselsmåling. 

DRØFTELSESPUNKTER 

8 – 18/19 Elevfravær - Procedurer for elevregistrering og opfølgning klik her til link 

PJ: Nye procedurer for elevregistrering og opfølgning blev gennemgået og drøf-
tet. Skolebestyrelsen udtrykker tilfredshed med de nye procedurer. 
 

9 – 18/19 Temaaften bestyrelse d. 17/9 kl. 17-21 

Der er inviteret til Temaaften for de nye skolebestyrelser. På mødet vil rammer-
ne for skolebestyrelsens arbejde m.m. bliver gennemgået. Program for aftenen 
er på vej. Hele bestyrelsen er inviteret. Indtil videre er der tilsagn om deltagelse 
fra Flemming, Christina og Signe. Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage til 
PJ.  
Skolebestyrelsens håndbog blev udleveret til skolebestyrelsens medlemmer..  
 

10 – 18/19 Forretningsorden (valgår) 

PJ giver et kort oplæg til skolebestyrelsens arbejde, samt udleverer et lille kom-
pendie med relevante sagsakter, herunder udkast til forretningsorden for skole-
bestyrelsen på Bogense skole, oversigt over skolebestyrelsens principper, Poli-
tik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2020 og Bogense skoles værdier ”GOMA 
charter 2013”. 
PJ forelægger udkast til forretningsorden. Forretningsordenen godkendes med 
enkelte rettelser. 
 
Det aftales, at Flemming og Jannie orienterer Heidi og Annita om Forretningsor-
denen og rammerne for skolebestyrelsens arbejde, da der er afbud fra Heidi og 
Annita er forsinket. 
 
 

  

https://nfkskoler-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/piax0850_o365_nfkskoler_dk/Ebo6xfFANbZEn-OSclyEBBIBp74rY8QdWolcmu_540RYag?e=OUCvt6
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ORIENTERINGSPUNKTER 

11 – 18/19 Tiltag, ændringer m.m. i afdelingerne 

 Ny organisering og struktur i Regnbuen 
JC giver en orientering. Sommerferienyt for Regnbuen pr. 25/6-18 blev ud-
leveret. I forlængelse af den nye struktur er der inden sommerferien afholdt 
forældreinformationsmøder. Skolebestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med 
den nye organisering og struktur.  

 SFO og fast pædagog på årgangene 
Orientering givet.  

 IT i indskolingen og mellemtrinnet 
Teknologisk indsats. Der er/ bliver lavet en plan for hvordan vi arbejder med 
teknologi på Bogense skole. Vi har valgt at sætte fokus på IT/ teknologi. 
Herunder fast årshjul i indskolingen og Ultrabit på 4. årg.  

 Vision for udskolingen 
Michael giver en kort orientering om den nye vision for udskolingen på Bo-
gense skole. Visionen bliver præsenteret på de kommende forældremøder. 

 

12 – 18/19 Evt.  

Ansættelsessamtaler  
Lærer til Specialklasserækken Regnbuen på Bogense skole 
Ansættelsessamtaler d. 20. august 2018 fra kl. 13.00-ca.17.00: PJ, JC, KJ, MK, 
Bestyrelsesrepræsentant Anne-Mette 
 
Læsevejleder til Ressourcecentret på Bogense skole 
Ansættelsessamtaler d. 22. august 2018 fra kl. 14.30-ca. 18.00: PJ, JC, LE, MK, 
Bestyrelsesrepræsentant Jannie 
  
Pædagogmedhjælper til Specialklasserækken Regnbuen på Bogense sko-
le  
Pædagog til Specialklasserækken Regnbuen på Bogense skole  
Ansættelsessamtaler d. 29. august 2018 fra kl. 13.00-ca. 19.00 
Pædagogmedhjælper til Specialklasserækken Regnbuen på Bogense skole fra 
kl. 13.00-15.30: PJ, JC, KJ, MDM, Bestyrelsesrepræsentant 
Pædagog til Specialklasserækken Regnbuen på Bogense skole fra kl. 15.30-ca. 
19.00: PJ, JC, KJ, MFR, Bestyrelsesrepræsentant Christina Christensen. 
 

13 – 18/19 Orientering uden elever 

Lukket pkt. 

 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

3/10 kl. 17.30-20.30 

 Opfølgning på forældremøder/kontaktforældre 

 Opfølgning af aktion ”Sikker skolevej 5. sept.” 
 Opfølgning på temaaften d. 17/9 

 Skolebestyrelsens flise på hjemmeside herunder ”Principper og tilsyn” 
 Principiel drøftelse af forældredeltagelse i undervisningen 

 Principiel drøftelse af hvordan skolen skal agere ved eksterne henvendelser 
om information på skolens intra og morgensamling på baggrund af henven-
delse fra Lisbeth K. Olsen vedr. billedskole  

 Forældrehåndbog 
 


