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Skolebestyrelsesmøde 24. januar 2018 kl. 17.30 – 21.00 
Tilstede: Anne-Mette Christoffersen, Flemming Overgaard, Stig Lange, Inge B. Stein, Henriette L. Ulnitz,  Anette S. 
Jespersen,  Pia Brøndsted Jacobsen, Jannie F. Kruse, Dan G. Christensen,  

Afbud: Lars Wassmann, Gitte Grøn, Jens Lund, Jane Cortsen, Elevråds fmd. Mads Skovlund Andersen og Elevråds 
næstfdm. Jonas Gramm Pedersen 

Referent: Dan 

DAGSORDEN/REFERATER 

 56 – 17/18 Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 57 – 17/18 Godkendelse af referat.  
Godkendt 

NYT FRA 

 58 – 17/18 Formand 

Tak for opmærksomhed ved Fmd´s fødselsdag 

Skoleledelse  

o Status fra afdelingerne 
Indskoling: Personale fra Børnehusene forsøges tilbudt ar-
bejdstid på skolen i forb. m. førskole for at lette overgangen fra 
daginstitutionerne til skolen. Kort orientering om status på ar-
bejdet. 

Udskoling: Præsentationsaften af nyt 10.kl. skoletilbud. 
9. årgang har afholdt projektuge med messe som præsentation 
af deres projekter. Flot messe og pænt fremmøde fra søskende 
og forældre. Borgmesteren deltog aktivt og var i god dialog med 
flere grupper om deres fremlæggelse og ideer for. 
Dialog med forældrene på 7. og 8. årg. om optagelse af billeder 
og video uden samtykke.  

Meebook: Skolerne i Nordfyn er i gang med at implementere 
Meebook. Personalet øver sig i brugen heraf, hvor enkelte er 
frontløbere. Det er derfor sandsynligt, at der opleves forskellige 
grader af informationsdeling på Meebook. Fra næste skoleår 
forventes Meebook at komme i brug for alle klasser. 
Udfordringer i forhold til plejebørn og plejeforældres adgang til 
Meebook undersøges. 

Medarbejdertrivselsundersøgelse: Kommunen åbner for 
undersøgelse med 3-i-en undersøgelsen d. 20. feb. 

Natteravnene: Skolen vil gerne invitere lokalsamfundet og Nat-
teravnene til møde i marts måned. Temaet bliver ”Hvordan pas-
ser vi på byens børn og unge?” 
Skolebestyrelsen opfordrer forældre med bekymringer eller 
viden om elever i mistrivsel til at henvende sig til skolens perso-
nale eller skolebestyrelsen, som kan guide til videre håndtering. 

Praktik: Der starter praktikanter i uge 9 fra lærerseminariet. 
 

Personale 

Lærerne er spændt på udfaldet af OK18. 

Elevråd 

PJ deltager i elevrådsmøde torsdag den 25. jan. med henblik på 

kostpolitik, mobilregler mm. 

Emnet til fælles temauge besluttes i Elevrådet. 

DRØFTELSESPUNKTER 

 59 – 17/18 Sikker skolevej – Per Frydkjær fra teknik, miljø og kultur og 
Tom Hørman som er medlem af trafiksikkerhedsudvalget 
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Klik herunder på bilag: 
 Info vedr. de nye skoleveje 

 P-pladsen ved Poppelvej 

 P-pladsen ved Skovvej 

 Nye adgangsveje til afd. Bogense 

Per og Tom orienterede om de nyetablerede tilkørsels- og par-
keringsforhold omkring skolen. 
Personale henvises til den nye P-plads v. Poppelvej (Sortestien) 
og Østre Engvej. 
Adelgade/Østre Engvej har fået nye vigepligtsregler for bilister 
og cykelvejen til skolen og Adelgade.  
De nye forhold kræver at vi træner med eleverne i klasserne. 
Når legeplads mm. er etableret skal der opfordres til brug af de 
rigtige skoleveje. Der tænkes på noget for både børn og foræl-
dre. 
Tom efterlyser kontakt til skolens trafiksikkerhedslærer. DC 
sikrer kontakten.  
 

 60 – 17/18 Udtalelse til kvalitetsrapport (afleveringsfrist 19. feb. 2018) 

 

Udkast til udtalelse drøftet. Deadline 19. feb. 2018. 
 

 61 – 17/18 Nordfyns Kommunes børnesyn 
”Det enkelte barn har meninger og tanker der er betydnings-
fulde.  
Barnet har potentiale til at tænke og lysten til at kommunikere 
med og forstå sin omverden. 
Barnet er en selvstændig, medskabende og kompetent aktør i 
eget liv, - der skal udvikle og udfolde sig i fællesskab med 
andre.” 

 

Taget til efterretning. Falder godt i tråd med skolens vision og 
værdier. 

 62 – 17/18 Principper og tilsyn 
o Skole/hjem samarbejde 
o Alkohol (forældrearrangementer) 

 

 Skole/hjem samarbejde: Princip fra 3.2.2016 er rettet og 
vedtaget dags dato 24.01.2018. 

 Alkohol: Skolearrangementer på skolen og skolearrange-
menter med elevers deltagelse afholdes uden alkohol. For-
mulering af princip udarbejdes til næste møde. 
Formål, betydning for skolen, forældre og elever beskrives i 
princippet. Henriette og Jannie udarbejder forslag. 

 
 63 – 17/18 Kantinemad – henvendelse fra Café Solo (se vedlagte bilag) 

Bestyrelsen godkender forslag om større udbud af mad i kanti-
nen. 

 64 – 17/18 Skolebestyrelsesvalg 

PJ orienterede om skolebestyrelsesvalg og info-skrivelse fra 
Skole og Forældre. Der udsendes procedure og tidsplan fra 
Skole- og Dagtilbudsafdelingen. Materiale videresendes, når det 
modtages. Link til Skole og Forældre - skolevalg. 
De forældrevalgte bestyrelsesrepræsentanters tilkendgiver fore-
løbige forventning om opstilling til skolebestyrelsesvalget.  
Opfordring til Regnbuens forældre om at stille op, så der kom-
mer en direkte repræsentation i Skolebestyrelsen.   
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http://skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg2018
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ORIENTERINGSPUNKTER 

 65 – 17/18 Indskrivning 

57 elever indskrevet. Heraf 17 på afd. Kongslund.  

2 elever fra eget skoledistrikt vælger anden skole. 12 elever 

vælger Bogense Skole frem for deres distriktsskole. 

 66 – 17/18 
 

Pædagogisk afdelingslederstilling 

Genopslag af stillingen har givet flere henvendelser og besøg 

på skolen. Ansøgningsfrist fredag den 26. jan. Møde om 

udvælgelse til samtale torsdag den 1. feb. 

 67 – 17/18 Evt. 

 Næste skolebestyrelsesmøde er 7. marts kl. 17.30 

 DM i dans fejret ved morgensamling på Kongslund. Det 

giver stor anerkendelse, som vi måske kan gøre mere 

af på hele skolen? Hensyn til eleverne skal vægtes.   

 68 – 17/18 Orientering uden elever 

 

 Punkter til 

næste møde 

Til 7. marts kl. 17.30 – 21.00:  

 UU-vejleder inviteres.  

 Skolebestyrelsesvalg 

 Kortlægning – T2 handleplan fra afdelingerne 
 
Til 4. april kl. 17.30 – 21.00:  

 SSP inviteres? 
 
Til 2. maj kl. 17.30 – 21.00:  

  

 
Til 7. maj:  

 Skolebestyrelsesmøde – fælles dialogmøde 
 
Til 6. juni kl. 17.30 – 21.00:  
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