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Skolebestyrelsesmøde 19. februar 2020 kl. 17.45 – 19.45 (elevrådet deltager den første time) 
 
Tilstede: Flemming Overgaard, Jannie F. Kruse, Hanne Birk, Annette Rendbo Larsen, Signe K. Dupont, An-
nita Sørensen, Christina H. Kruse, Anne-Mette Christoffersen, Michael A. Kristensen, Pia Brøndsted Jacob-
sen, og Formand-elevråd: Laura Kamille Lehnskov Jakobsen 8AB og Næstformand-elevråd: Aya Marie Juel 
Broch 7AB 
 
Afbud: Christina Christensen 
 
Referent: Søren Schlüter 
 

DAGSORDEN/REFERATER 

60 – 19/20 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

61 – 19/20 Godkendelse af referat. Klik her til referater 

Godkendt 
 

62 – 19/20 
 
 

 

Formand 

Intet at berette 

 

Skoleledelse 

 National trivselsdag fredag d. 6. marts – husk at lave en aktivitet i lø-
bet af ugen med venskabsklassen.  

 Elevplanens udgivelse nærmer sig 

 TXT analyser: Der har onsdag d. 19/2 været afholdt kursus i TXT 
analyser for dansk- og faglærere 

 Medarbejdertrivselsundersøgelse pågår uge 8-10 
 
Nordfyns miljøpris 
Bogense Skole er indstillet til Nordfyns Miljøpris. Begrundelse er, at eleverne 
efter emneugens sidste skoleår, opfordrede til affaldssortering. Denne opgave 
har alle løst sammen, og resultatet er en markant nedgang i mængden af af-

fald der køres til forbrænding. Flot😊  

 
Nyt fra CLT:  

 Tale-høre konsulent Addý Guðjóns Kristinsdóttir – Nyt job 

 Fysioterapeut Tine Munk Holm– barsel 

 Ergoterapeut Sigridur Thorvaldsdottir - Sigridur har fortalt, at hun har 
besluttet sig for at gå på ”pension” til sommer.  

 Ny psykolog til Regnbuen – Tine Jensen 
JC kontakter CLT i forhold til løsning af opgaverne fremadrettet 
 
Indskoling 

 Førskolen fylder på begge afdelinger – der holdes møder og der ind-
rettes lokaler. 

 I Indskolingen arbejder vi på forståelsen af ”vikar”.  
 
Udskoling 

 Dan er stoppet i mandags 

 9. årgang er tilmeldt afgangsprøver.  

 8. årgang vil i den forbindelse traditionen tro øve mundlige afgangs-
prøver. 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://skoledistrikt-bogense.aula.dk/sites/skoledistrikt-bogense.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Referat%20fra%20d.%2012-11-19%20-%20PDF.pdf
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Mellemtrin 

 Der arbejdes med P- fags modellen – hvordan får vi mest af den 
”gode gamle” med ind i det gode nye. 

 
Kongslund 

 Personalet er optaget af arbejdet med sammenlæsning ift. næste sko-
leår 

 Forsommerens ”kultur bærende” begivenheder er ved at tage form. 
 

Medarbejderrepræsentant 

På tirsdag får vi besøg af 8 praktikanter hhv. mellemgruppen og udskolingen. 

Praktikanterne starter d. 1. april. 

 

Elevråd 

Vi har fået mikrobølgeovn i udskolingen – det fungerer rigtig godt. 
Elevrådet var inviteret til temaeftermiddag om børne- og ungepolitikken hvor 
tema var Ungestrategien. Det var spændende – og en stor opgave at være 
sammen med lutter fremmede voksne mennesker. 
Vi er i gang med at lave noget til skolens hjemmeside om elevrådet. 
 

63 – 19/20 
 

Principper og tilsyn - AULA 

PJ viser hvor principper og retningslinjer ligger på Aula og på skolens hjem-
meside. 
 

64 – 19/20 Årsberetning (Flemming og Jannie) 

Årsberetningen skal filmes og lægges på skolens hjemmeside. Årsberetnin-

gen skal undertekstes. Optagelse sker 21. april. Gode ideer efterspørges til 

kommende skolebestyrelsesmøde.  

 

65 – 19/20 Ansøgning om forsøgsprojekt vedrørende godkendelse af obligatorisk valg-
fagsundervisning i Nordfyns Ungdomsskole (bilag 1) 

En samlet skolebestyrelse bakker op omkring ansøgningen, og håber det be-
tyder, at der kommer et bredt udbud af valgfag på tværs af Nordfyns Kommu-
nen. Der skal sikres gode muligheder for alle elever. 
 

66 – 19/20 Kursus tilbud fra skole og forældre (bilag 2 – mail sendt d. 16/1-2020) 

Muligheden er nævnt – ingen har mulighed for at deltage. 
 

67 – 19/20 Kvalitetsrapport – høringssvar (bilag 3a og 3b) 

Høringssvar udarbejdes fra både skolebestyrelsen og MED udvalg. 
Ledelsen i samarbejde med de naturvidenskabelige lærere har udarbejdet 
plan for, hvordan vi videreudvikler de naturvidenskabelige afgangsprøver (F/K, 
bio, geo). Skolen har fokus på at alle elever gennemføre alle afgangsprøver. 
 
Skolebestyrelsen understøtter skolens beslutning herom og ønsker fortsat at 
det fortsat prioriteres at alle elever går til afgangsprøve. 
Høringssvaret godkendes. 
 

68 – 19/20 Ungestrategi – høringsvar (bilag 4a og 4b) 

Høringssvar udarbejdes fra både skolebestyrelsen og MED udvalg. 
Skolebestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at der på Nordfyn holdes hal-
fester hvor der serveres alkohol til unge under 18 år. Skolebestyrelsen undrer 
sig over denne praksis ift. Ungestrategien. 
Høringssvaret godkendes. 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
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69 – 19/20 Evaluering af prøvehandling af feriepasning i Regnbuen (mail d. 7/2-2020) 

Regnbuen har i en forsøgsperiode haft særskilt ferieåbent i Skattekisten. 
 
Data viser følgende brug af tilbuddet. 

 Uge 29 – 2019: 1 barn 

 Uge 30 – 2019: ingen, hvor der var normeret med 2 personale, som var 
på arbejde uden børn 

 Uge 31 – 2019: ingen, hvor der var normeret med 2 personale, som var 
på arbejde uden børn 

 Mellem jul og nytår 2019: 1 barn 
 

Skolebestyrelsen drøfter punktet – både behovet for pasning for børn med 
særlige behov samt normering af personale i to uger, hvor der slet ikke var 
børn. Skolebestyrelsen udtrykker bekymring for brug af 160 pædagogtimer 
uden børn (2 uger á 2 personale á 40 timer pr. person).  
 
Skolebestyrelsen beslutter derfor at holde lukket mellem jul og nytår skoleåret 
2020/21. Således at feriepasning i Regnbuen følger feriepasningen i almen 
skolen. Der aftales endvidere, at skolebestyrelsen skal evaluere på sommerfe-
riepasning efter sommerferien 2020, for at se om behovet bliver større. Ellers 
giver skolebestyrelsen udtryk for, at pædagogtimerne skal bruges i skole-
ugerne, hvor det kommer alle børnene til gode. 
 
Skolebestyrelsen giver også udtryk for at der skal være forældrebetaling som i 
almen skolen.  
 
Skolebestyrelsen ser frem til, at der følger økonomiske ressourcer med i for-
bindelse med pasningen – lige som det gør i forbindelse med feriepasningen i 
almen skolen. 
 
Beslutning vedtaget ved afstemning – ikke enstemmigt. 
 

70 – 19/20 Skolens regnskab 

PJ fremlægger Regnskab 2019.  
  

Evt.   Elevrådet bringer toiletforholdene op – de ønsker mere hygiejniske toi-
letforhold. Elevrådet har selv bud på hvad der kan gøres. Elevrådet ta-
ger punktet med til næste møde mellem CAL, PJ og elevrådet.  

 Pia fortæller om et sikkerhedsbrud på Aula – det drejer sig om hele 2.a 
og 5.a samt et enkelt barn fra 4.a og 6.a. De berørte familier er kontaktet 
direkte af skolens ledelse. 
 

 ORIENTERINGSPUNKTER 

71 – 19/20 Forældrehenvendelser vedr. overlevering til 1. årgang 

Rykkes til næste møde 
 

72 – 19/20 Indskrivning 

Rykkes til næste møde 
 

73 – 19/20 APV 

Rykkes til næste møde 
 

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


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

Middelfartvej 8, 5400 Bogense (afd. Kongslund)  

 

                                                                                     

 

 

  

 

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

  

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


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

Middelfartvej 8, 5400 Bogense (afd. Kongslund)  

 

                                                                                     

 

 

  

 

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

74 – 19/20 Opfølgning på rundvisning (ledelsen og skolebestyrelse) 

Ingen fremmødt på afd. Kongslund. 

 

75 – 19/20 AULA 

Rykkes til næste møde 
 

76 – 19/20 Personale 

Nyansat lærer i Regnbuen Mie Moltrup pr. 1/3. Har været på besøg onsdag d. 
19/2. 
 

77– 19/20 Evt.  

 

78 – 19/20 Orientering uden elever 

 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

 
15. april kl. 17.45-19.45 : 

 Rundering 7. årgang 

 Årsberetning (Flemming og Jannie)  Optagelse d. 21. april kl. 
17.00 

 Princip/tilsyn 

 Økonomisk budgetramme 

 Nationale trivsels- og sundhedsundersøgelse 

 Nationale test 

 §16 afkortning af skoledagen 

 Forældrehåndbog 

 AULA 

 APV 

 Indskrivning 

 Forældrehenvendelse vedr. overlevering til 1. årgang 
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