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Skolebestyrelsesmøde 30. januar 2019 kl. 17.30 – 19.30  
Tilstede: Jannie F. Kruse, Anne-Mette Christoffersen, Flemming Overgaard, Annita Sørensen, Lone Dæncker, Signe K. 

Dupont, Michael A. Kristensen, Hanne Birk, Pia Brøndsted Jacobsen, Jane I. Cortsen og Formand-elevråd: Astrid Chri-
stoffersen og Næstformand-elevråd:  
Afbud: Christina Christensen, Heidi Skøtt 
Referent: Jane Cortsen 

 

INFO 

50 – 18/19 Dialog med Morten Schneider Schlægelberger - ungdomsskolelederen 
Morten orienterede vedr. ungdomsskolens lokale forankring, partnerskaber, kan og skal-
opgaver, undervisningsopgaver, fritidsundervisning, SSP m.m. Bilag blev udleveret. 
 

DAGSORDEN/REFERATER 

47 – 18/19 Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt 
 

48 – 18/19 Godkendelse af referat. Klik her til referater. 
Aftalt: Pia rundsender referatet. Alle melder tilbage om referatet er godkendt. Når Pia har 
hørt fra alle er referatet godkendt og lægges op. 
Referatet er godkendt 
 

49 – 18/19 Formand 

Intet at bemærke 

 

Skoleledelse 

PJ orienterer om CEPOS Undervisningseffekt for skoleår 2017/2018  

klik her for at finde skolens undervisningseffekt for sidste skoleår og flere år tilbage. 

Vores rangering kan være svingende, da tallene opgøres fra sidste skoleårs 

9. årgangs afgangskarakter. Vi følger op på resultaterne for at finde ud af, hvilke indsat-

ser og tiltag vi evt. skal foretage. Vores tal for sidste år er meget flotte - vi er rykket fra en 

7. plads i kommunen til en 3. plads. Det er vigtigt i den sammenhæng at huske, at vi er 

hinandens forudsætning - så godt gået til alle medarbejdere på skolen både de pædago-

giske, tekniske og administrative personale samt forældre, der hjalp med opgaven un-

dervejs. 

 

Regnbuen:  

I Regnbuen har vi prioriteret midler til forbedring af vores Læringsrum. 

Vi har tænkt i lærende, funktionelle, fleksible/ mobile og rengøringsvenlige læringsmiljø-

er.  

Værkstedet: Der er sat skabe op, så vi får en rolig overflade og masser af plads til opbe-

varing af diverse materialer, specialpædagogiske hjælpemidler m.m. 

Hemsen: den bagerste ende er lukket med skabe, således at der er skabt et ”rum” som 

bl.a. kan anvendes af vores terapeuter, i pausesammenhæng m.m. Tanken er at indrette 

hemsen til såvel undervisning, aktivitet, afslapning og sansestimuli.  

Fællesrummet: Indrettes med gruppeborde m. hjul, nye taburetter med taburetvogn, 

multireol m. hjul, hyndevogn m. hynder til samling, personaleskabe og sofaerne flyttes 

rundt. De nuværende borde og skamler flyttes/ anvendes i grupperummene. 

 

Fyraftensmøde vedr. Uge 6 (Sex) 

Tirsdag d. 29/1-19 afholdt vi et fyraftensmøde for forældrene i Regnbuen. Hvor vi viste 

udpluk af de film og materialer, fra Sex og Samfund, som benyttes i undervisningen. 

Efterfølgende var der debat i grupper ud fra dilemmakort. 

 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp/file/ed53d992-357a-43d6-8ca7-ae2d1a656b60/2018-12-19.pdf
https://www.cepos.dk/projekter/undervisningseffekten/undervisningseffekt-grundskoler
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Brobygning med Tigerhuset 

Vi har lavet en plan for brobygning/ samarbejde med specialbørnehaven Tigerhuset. Vi er 

af Tigerhuset blevet bedt om, at deltage i et kort overordnet infomøde for forældre til børn 

som forventes at skulle i et specialtilbud til sommer torsdag d. 7/2 kl. 17.00-18.00 i 

Tigerhuset.  

 

Nøglehullet /SFO  

Travlt med at gøre klar til Førskolen.Vi har infomøde d. 5. februar. Teamet arbejder på at 

skabe den bedst mulige overgang fra børnehus til førskole. Samtidig har vi fokus på at 

det er førskole- ikke skole. Vi er i tæt dialog med børnehusene. 

 

SFOklub:  

”Vi vil være alle børns foretrukne værested”, - ved at lave aktiviteter som du ikke kan lave 

derhjemme” Vi arbejder på de handlinger som denne vision kalder på. F.eks. Hvad er 

formålet med måltidet i klubben? Hvad skal en SFOklub indeholde i 2025 for at være 

”in”? 

 

Indskolingen: 

Er i dialog med forældrene på 1. & 2. årgang ift. indholdet af ”valgaktivitet”- et nyt fag  

som udbydes på 2. og 3. årgang næste skoleår. God respons fra forældre! 

 

Mellemtrinnet: 

Drømme for næste skoleår fylder på en god måde – mere praksisorienteret undervisning, 

undervisning for de altid læringsparate samt fagdage. Teamet arbejder lige nu på at  

indsamle elevernes vurdering af deres undervisningsparathed, noget som mellemledere 

kalder data. Det giver os en god rettesnor for trivslen i afdelingen, og klæder os på til 

kompetent dialog med forældre.  

 

Udskolingen: 

 Elev-Forældreaften med læsevejleder om læse-skrivestøtteprogrammer for ordblin-

de elever.  

 Arbejdsgruppe TGT, DHJ og DC arbejder med valgfagsviften og det nye begreb 

”praksisfaglighed”. Hvordan får det indflydelse på vores måde at organisere valgfa-

gene på? Hvilke krav der er til dels vurderingen af elevernes praksisfaglighed i for-

hold til UPV. Hvilke fag vi skal og kan udbyde for eleverne. 

 7.årg. - forældremøde med rusmiddelkonsulent. 

 8. årg. Sundhedsplejerske på besøg. 

 9.årg. SSP på besøg 

 Uge 6:  

o 7. årg. Sex og sundhed 

o 8. årg. Kulturfagsuge 

o 9. årg. Projektopgave ”Det gode liv” - åben fremlæggelse som messe tors-

dag den 7. feb. fra kl. 15  

 

Kongslund: 

 Har nogle rigtig gode fagdage – som de drømmer om at udvikle på – måske også på 

rammerne for fagdage. På Kongslund fylder førskolen. 

Medarbejderrepræsentant 

 HB uddyber omkring fagdage, net etik m.m. på afd. Kongslund. 

 

Elevråd 

 Ingen elevrådsdeltagelse grundet travlhed med projektopgaven. 

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  

BESLUTNINGSPUNKTER 

51 – 18/19 Skoleskema og skoledagens længde 

Klik her til link på Undervisningsministeriets hjemmeside ”Afkortning af skoledagens længde”  

 PJ orienterer om lov 16b, hvor beslutningen indtil nu har været uddelegeret af kommu-

nalbestyrelsen til skolebestyrelsen, sådan at man på de enkelte skoler/ årgange har 

mulighed for at konvertere undervisningstid til to-voksentimer. Bogense skole har de 

seneste to skoleår benyttet sig af denne mulighed. 

 

Skolebestyrelsen har besluttet at ”parkere pkt.”, indtil vi ved mere om regeringens udspil/ 

de ændringer som er varslet på skoleområdet.  

 

DRØFTELSESPUNKTER 

52 – 18/19 Dialogmøde mellem institutionsbestyrelser og Børne og Ungeudvalget. 

Skolebestyrelsen evaluerede pkt. for de nye medlemmer oplevedes det informativt. For 

de ”ældre” medlemmer af skolebestyrelsen var det mere drøftelsen som var interessant. 

En god aften. 

 

53 – 18/19 Opfølgning af skolebestyrelsens ”flise” på hjemmeside herunder ”Principper og 

tilsyn” 

Ny ”Flise” med Principper som efterspurgt af skolebestyrelsen på sidste møde. 

 

ORIENTERINGSPUNKTER 

54 – 18/19 APV 

Vores MED udvalg arbejder med Arbejdspladsvurderingen (APV). Som opfølgning/ 

handleplan omkring arbejdstrivsel, har vi afholdt en personaleaften med Freddy Meyer 

under overskriften ”Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom”. Oplægget kom omkring  

”surstråling”, uglæde m.m. Ligesom vi På Bogense skole også har fokus på de Langtids-

friske. Vi er opmærksomme på ikke at fastholde hinanden i en ”syg” kultur. 

 

55 – 18/19 Specialundervisning analysen 

Kommunen har tilkøbt en analyse af hele specialundervisningsområdet i Nordfyns Kom-

mune. Analysen afsluttes så den kan behandles på Kommunalbestyrelsesmødet tirsdag 

d. 30/4-19. 

 

56 – 18/19 Indskrivning  

PJ giver en kort orientering vedr. indskrivning til kommende skoleår. To klasser til afd. 

Bogense og en klasse til afd. Kongslund. 

For børn på visitation til et specialtilbud er visitationen endnu ikke afsluttet. 

 

57 – 18/19 Ansættelsessamtaler 

Vi har ansat en lærer til specialklasserækken Regnbuen.  

Vi har ansat en lærer til mellemtrinnet. 

Vi har pt 2 vakante stillinger. En lærer til børnemiljøet og en sekretærstilling til 

administrationen. 

 

Der informeres løbende om nyansættelser i Forældreinformationen. 

 

  

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/afkortning-af-skoledagens-laengde
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58 – 18/19 Evt.  

  Henvendelse til forvaltning jf. referat d. 19. dec. om renovering af afd. Bogense byg-

ning A, B og C herunder elevatorløsning samt renovering af afd. Kongslund 

 Børne- og Ungeudvalget skal revidere prioriteringerne af anlægsinvesterin-

gerne i masterplanen for dagtilbud og skoler for 2019, 2020 og 2021. 

Kommunalbestyrelsen har godkendt at der udarbejdes en revideret master-

plan for afdelingsskoler og børnehuse i løbet af 2019. 

 Udarbejdelsen forestås af ekstern leverandør med inddragelse af Skole og 

Dagtilbudsafdelingen, Driftsafdelingen og de involverede skoler og dagtil-

bud. 

 Havrehedskolen færdiggøres som beskrevet i bilaget ”Notat - om og tilbyg-

ning Havrehedskolen Masterplan 2” i 2019 

 

Høringssvar i forhold til Ressourcetildeling til særlig klassedannelse fra Bogense 

skole. 

Høringssvar fremsendt (klik her for at læse høringssvar). 

 

 

59 – 18/19 Orientering uden elever 

 Henvendelse om skolestart ift antal klasser – drøftede og taget til efterretning. 

 

Punkter til næste møde Næste skolebestyrelsesmøde  

6. marts kl. 17.30-20.30 :  

• Kvalitetsrapport 

• Nationale trivsels- og sundhedsundersøgelse 

• Nationale test 

• Skolens regnskab 

• Skoleårets forberedelse 

• Gideonitter – det nye testamente som gave? 

• Besøg: forslag om info om Regnbuen og Ressourcecentret 

• Henvendelse ift parkering (afd. Kongslund) 

 

 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://nfkskoler-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/piax0850_o365_nfkskoler_dk/ESUHPrZRG9VCiL0g46qh0iMBkOaQNBaUifzPKq8jYDNBLA?e=zu9Nvc

