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17. august 2018

Kære forældre
Velkommen tilbage til et nyt og spændende skoleår, og særligt
velkommen til alle de nye elever og deres familier.
På Bogense Skole har vi fortsat vores pædagogiske fokus på arbejdet med
trivsel og faglighed og hvor vi arbejder med variation, mål og synlighed –
samt udvidet feedback. Vores mål er, at vores elever skal kunne sætte
ord på: Hvor er jeg nu? Hvor er jeg på vej hen? Og hvordan
kommer jeg derhen?”.
I Nordfyns Kommune fortsætter arbejdet i dagtilbuddene og skolerne med
“Program
for
Læringsledelse”.
Vores
fælles
tema
i
år
er
“Kønsdifferentieret pædagogik”. Vi vil løbende orientere jer i kommende
forældreinformation.
På Bogense Skole er vores værdier:
● Glæde
● Ordentlighed
● Mod
● Anerkendelse
En skole, der både er god at lære i og god at være i - det er det vi
arbejder med på skolen i tæt samarbejde med jer forældre. Vi kan faktisk
slet ikke lykkes med opgaven uden jer. Når I som forældre i en klasse
kender hinanden godt og investerer tid i at lære jeres børns
klassekammerater godt at kende, så bliver det nemmere at arbejde for et
fællesskab.
Jeres børn spejler sig i jer - når I taler positivt om skolen, om lærerne og
pædagogerne, jeres børns klassekammerater og de andre forældre - så
slår I en god tone an og bliver den gode usynlige kammerat for både
klassen og for jeres eget barn.
Husk I kan følge små glimt fra skolens hverdag på vores facebookside
https://www.facebook.com/Bogenseskole.
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MeeBook
Vi vil gerne have et endnu tættere samarbejde med jer om, hvordan jeres
barn udvikler sig, lærer og trives i skolen. Derfor fortsætter skolerne i
Nordfyns Kommune med at anvende læringsplatformen MeeBook. Som
tidligere fortalt er MeeBook et digitalt redskab, som lærere og pædagoger
bruger, når de planlægger, udfører og evaluerer undervisningen. På
MeeBook laves undervisningsforløb, og der opstilles mål for jeres barns
undervisning.
MeeBook rummer mange muligheder, som vores lærere og pædagoger
gradvist vil benytte sig af i hverdagen. Vi har brug for at øve os, så i
starten vil der være forskel på, hvor meget information, der vil være
tilgængelig for jer fra de enkelte årgange og fag. Indtil da beder vi om
jeres forståelse i opstarten, og beder jer huske på, at det ikke er alt i
skolens hverdag, der lader sig digitalisere.
Vi er i gang med at beskrive, hvordan vi fremover arbejder med
elevplaner i Meebook. Det skriver vi mere om i et kommende
forældreinformation.

Ude- og indeområder
Vores tekniske afdeling har haft travlt i sommerferien både på afd.
Bogense og afd. Kongslund med at renovere både ude- og
indeområderne.
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
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Kommende forældremøder
Vi starter fælles op til alle forældremøderne, hvor ledelsen og
skolebestyrelsen byder velkommen. Vi håber alle vil prioritere at være
med fra starten.
Forældremøderne afholdes som følgende:
Indskolingen:
●
•
•
•

6. september: 1. årgang
10. september: 3. årgang
13. september: 0. årgang
18. september: 2. årgang
27. september: Indskolingen afdeling Kongslund

•
Mellemtrinnet:
●
●
●
●

4. september: 4. årgang
20. september: 6. årgang
19. september: Mellemtrinnet afdeling Kongslund
4. oktober: 5. årgang

Udskolingen:
●
●
●

10. september: 7. årgang
25. september: 8. årgang
??. september: 9. årgang - dato ikke fastlagt endnu udmeldes snarest

Regnbuen:
•

11. september

Personalenyt
Vi har følgende vakante stillinger som skal besættes senest d. 1. oktober.
Mere herom i kommende forældreinformation.
Regnbuen:
●

1 pædagog, 1 pædagogmedhjælper og 1 lærer

Ressourcecenter:
●

1 læsevejleder

Administrationen:
●

1 IT supporter

Husk, at I altid er velkommen til at kontakte os, og at I kan følge små
glimt fra skolens hverdag på vores facebookside
https://www.facebook.com/Bogenseskole/.
Med venlig hilsen
Jane, Dan, Søren og Pia
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