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Skolebestyrelsesmøde 30. august 2017 kl. 17.30 – 21.00 

Tilstede: Gitte Grøn, Flemming Overgaard, Henriette L. Ulnitz, Jannie F. Kruse, Jens Lund, Lars Wassmann, 
Stig Lange, Anette S. Jespersen, Inge B. Stein, Dan G. Christensen, Jane I. Cortsen og Pia Brøndsted Ja-
cobsen, Elevråd: Fmd. Mads Skovlund Andersen, Næstfdm. Jonas Gramm Pedersen 

Afbud: Anne-Mette Christoffersen 
 
Velkommen til Pia, Gitte, Mads Jonas 
 

DAGSORDEN/REFERATER 

17.30 – 17.35   1 – 17/18 Godkendelse af dagsorden. 

Referat fra juni-møde ikke udsendt. Dagsorden i ny udgave. 
Referater udsendes efter dette møde. 

17.35 – 17.50   2 – 17/18 Referat oplæses og godkendes løbende i løbet af mødet. 
Referent: Dan 

HØRING 

   3 – 17/18 Skolebestyrelsen har indsendt høringsvar vedr. Budget 2018 

Afleveringsfrist: 25. aug. (vedhæftede bilag) 

Kort orientering om høringssvaret.  

Processen har været med kort høringsfrist -ca. 14 dage. 

Selvom datoerne er meldt ud i en tidsplan, bør der tages højde 

for det. Det er også sådan det er drøftet på dialogmøder mm. 

Høringssvar godkendt.  

   4 – 17/18 Høring vedr. ny Strategi for pædagogisk IT 2017-2020 for 

Nordfyns Kommune (afleveringsfrist mandag d. 18. sept.) 

(vedhæftede bilag) 

Drøftelse ang. hvordan udgifterne finansieres. Det fremgår ikke 

tydeligt, at der hermed pålægges skolerne disse udgifter. Det 

binder SB’s økonomiske råderum. Der er ca. en fordobling i 

udgiften til IT, hvilket er en væsentlig merudgift, som der 

således ikke giver SB et tilstrækkeligt økonomisk råderum.  

Selve strategien tiltrædes. Det er en styrke med en fælles 

kommunal strategi på området.  

SB finder de valgte pejlemærker vigtige og er enige i 

prioriteringen.  

Hvordan sikres der med planen, at SB stadig godkender hvilke 

undervisningsmidler, der er på skolen? 

Teknikken er ikke altid brugbar, hvilket stiller krav til alternativer 

til brug af IT-programmer i undervisningen. 

I-pads er en mangelvare i strategien. Vi har elever, som ikke 

kan gøre brug af en PD, men programmer på I-pad kan bruges. 

Der udarbejdes et udkast, som sendes ud til SB’s 

kommentarerer. Kommentarer sendes til Pia. 

DRØFTELSESPUNKTER 

   5 – 17/18 Skolebestyrelsen kommende skoleår 

 Årshjul (vedhæftede bilag) 

Årshjulet er tænkt som et dynamisk dokument, som konstant 

tilrettes vores møder. Punkterne er udtaget fra Skole & 

Forældre og Bogense Skoles egen kalender. 
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Forslag:  

Flytte ”Formænd og ledere Dialogmøde” til nov. 

Fælles dialogmøde (maj) flyttes til marts. 

”Kommende forældremøder” sættes ind i juni. 

   6 – 17/18 Frivillige på skolen  

Der har været uformelle drøftelser mellem ledelsen og Dansk 

Flygtningehjælp om muligheden for at få frivillige hjælpere ind i 

skolen. Hvordan ser skolebestyrelsen på det? 

PJ forelægger ideen. Som et led i ”Åben skole” og støtte til 

integrationsprocessen kan lektiehjælp have stor værdi. Samtidig 

kommer der en brobygning mellem ældre og skolens elever. 

Endelig er der hensynet til historien om Bogense Skole. 

Temaer bemærket i drøftelsen med synspunkter for og i mod:  

Vi skal være opmærksomme på lærere og pædagogers 

arbejdsopgaver. Der må ikke stilles spørgsmål ved ansvar og 

normering for personalet. 

Det kan være et tilbud om eftermiddagen, men ses ikke som 

eller en del af undervisningstiden. Andre så det som en del af 

undervisningen. 

Der er brug for at eleverne inkluderes og derfor bør tilbuddet 

ikke være ekskluderende i sin form med aktiviteter uden for 

klassen. 

Grupperum kan med fordel inddrages til mindre hold.  

Bør ikke kun være et tilbud til Flygtningeelever. Gerne alle to-

sprogede - og i grunden alle elever. 

Det skal være et tæt samarbejde med f.eks. ressourcecenter. 

Rammesætning med underviserne er vigtig.  

Ses også som en del af et større Åben skole. 

Det vil også gøre noget godt for skolens image. 

Vi skal skabe den bedst mulige skole for alle skolens elever. 

Alle tilbud, der bidrager til det, skal vi gøre brug af. 

Rammesætningen og ansvaret for undervisningen er fortsat 

lærernes. Vi vil gerne mangfoldigheden.  

Brobygning med plejehjem mm. i former a la ”læsevenner” og 

”venskabsklasser” synes som gode muligheder.  

Vi prøver med en efterfølgende evaluering. 

    

   7 – 17/18 Princip og tilsyn – mobbestrategi (se link til UVM) 

Skolens antimobbestrategi skal udvides med en digital 

mobbestrategi. Der er deadline 1. dec. Under de nye tiltag skal 

vi være opmærksomme på, at der vægtes klageinstans for 

elever og forældre. Klagevejledning skal mangfoldiggørelse. 

Ligeledes er der pligt til at angive mobning, når den 

fremkommer.  

Link til DCUM giver mange gode ideer og vejledninger. Der er 

fem faser i strategien, der sammen med værdiarbejdet er 

vigtige elementer i planen. 

Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, der kommer med 

oplæg til SB-mødet den 4. oktober.  

Udvalg: Pia, Flemming, Jannie og elevrepræsentanterne Mads 

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/april/170428-krav-om-antimobbeindsats-paa-grundskoler-og-ungdomsuddannelser
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og Jonas,  

Pia indkalder til møde den 19. sep. kl. 18.30. 

   8 – 17/18 Kommunikation 

1. Orientering om Personalehåndbog Bogense Skole version 1. 

Forventes at være gennemarbejdet – men stadig dynamisk til jan. 

2018.  

2. Orientering om Forældrehåndbog Bogense Skole version 1. 

Forventes at være gennemarbejdet – men stadig dynamisk pr. aug. 

2018.  

Facebook (FB) følges af flere og flere. Personalet har taget det til sig, 

og der lægges mange billeder fra skolens hverdag op.  

Der har været en enkelt henvendelse ang. sletning af elev på billede. 

Sker det, vil billedet tages af siden. Der lægges kun situationsbilleder 

med grupper af elever op. Vi modtager mange like’s. 

Elever, hvis forældre har frabedt sig offentliggørelse af billeder, tages 

der ikke billeder af. 

Der skrives et ugentligt personaleinfo samt et månedsbrev til forældre. 

ORIENTERINGSPUNKTER 

    9 – 17/18 Status – 3 i 1 måling 

Møde mellem PJ og AMR ang. handleplaner fra sidste målings 

handleplaner holdes snarest muligt.  

Bestyrelsen holdes løbende orienteret ved møderne. 

  10 – 17/18 Status - Fionagrunden 

  Grunden bygningsmodnes og trafiksaneringen er færdig 8. sep. 

hvor der ”vejfest” kl. 16-18. Bogense Skole er indbudt til at 

deltage med elever.  

Tegninger fra eleverne har været inddraget med deres ideer til 

hvad, der kunne laves på området. Der kommer opslag på 

skolen med tegninger af det forestående. Den færdige plan er 

endnu ikke endelig, så vi påvirker fortsat den samlede plan. 

  11 – 17/18 Fysiske rammer 

  Baderum afd. Bogense er rengjort og badeforhæng er ophængt. 

PLC-lokalet er snart færdigrenoveret. Vi glæder os til at tage det 

rigtigt i brug. Vi forventer at kunne vise det frem ved næste 

møde. 

SFO-lokalerne er ved at blive indrettet med indkøb så SFO og 

Indskoling kan fremstå som et hele. 

Spørgsmål til hvad de tidligere loaler for Nøglehullet skal bruges 

til kan pt. ikke besvares. Vi forventer en afklaring af klubberne 

før, vi kan få en afklaring med lokalerne. 

Ledelsen er opmærksom på at lokalerne ikke må forfalde. 

Musikinstrumenter vises frem ved næste møde. Der gives 

måske et lille nummer… 

  12 – 17/18 Økonomi 

Orienteres om den løbende gennemgang af skolens økonomi 

ved budgetmøde med økonomiafdelingen ved Louise. 

Genoptages som punkt på novembermødet.  

  13 – 17/18 Evt. 

Sandwich i boden. Der undersøges andre muligheder. 

Ros til forældreinfo-brev. 
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Trafiksikkerhed i forb. m. omlægning af Østre Engvej tages med 

på næste SB-møde. 

SFO og samarbejde med daginstitutionerne. 

  14 – 17/18 Orientering uden elever 

Alkohol på skolen. 1 sag drøftet. Genoptages på næste møde. 

Ledelsen fremover. Foreløbig orientering om ledelse og 

sekretariat samt tidsplan for det. 

  15 – 17/18 Nyt fra 

- Formand:  

Mandag den 18. sep i 0.kl. bliver uden 

bestyrelsesdeltagelse. 

Valg til skolebestyrelsen i foråret. God skole, vi løfter 

elevernes faglige niveau, forventningsaftalerne, 

antimobbestrategien, møder ang. alkohol mm. 

Snakke om skolens holdning til alkohol, og hvordan vi 

kan klæde forældre på til at sige nej til alkohol jævnfør 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Obs. på 

flertalsmisforståelser. Alkoholkonsulent er ikke længere 

en mulighed i Nordfyns Kommune. Der kan dog 

tilkøbes til et arrangement. 

- Skoleledelse:  

Forældremøder afholdes i denne periode. 

- Personale:  

Vi er kommet godt i gang. Gode nye kolleger. 

- Elevråd: Der har kun været konstituerende møde. Tager 

antimobbestrategien med til kommende elevrådsmøde. 

 Punkter til 

næste møde 
 Sikker skolevej ang. omlægning af Østre Engvej. 

 Prøveafviklingen sommer 2017. 

 Test og ordblindhed. 

 Til novembermødet: Økonomisk gennemgang 
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