Nyt fra Ledelsen - Bogense Skole
afd. Bogense og Kongslund
1. november 2018

Kære forældre
Dagene bliver kortere og inden vi ser os om vil vi være klar til at gå ind i
december måned, hvor hygge og jul præger hverdagen.
En forsat opfordring fra os om at sikre gode lygter og cykelhjelme når
jeres børn færdes på cykel samt reflekser eller refleksveste her i den
mørke tid.

Indskrivning
Vi er i fuld gang med forberedelserne til førskolen, i den kommende uge
mødes personale fra skolen med personalet fra børnehusene for at
forberede sig sammen.
•
•

Torsdag d. 22. november inviterer vi til åbent hus på begge
afdelinger.
Tirsdag d. 5. februar er der forældremøde for førskolebørn
på begge afdelinger.

Indskrivning foregår gennem link som bliver tilgængeligt omkring 1.
december. Vi, dvs. Bogense Skole og Børnehusene, skal nok gøre KLART
opmærksomt på det når tid er.

Udskolingen
100,- puljen udskolingen
I september måned informerede vi om, hvad de forskellige afdelinger vil
bruge eller havde brugt 100,- puljen til. Udskolingen var stadig i
tænkeboksen, og nu har de besluttet at bruge pengene til et kulturelt
arrangement med sang og kunst – vi holder jer informeret med billeder af
arrangementet på facebook.

UPV
Alle elever på både 8. og 9. årgang skal uddannelsesparathedsvurderes
(UPV). Vi vurderer elevernes faglige, sociale samt personlige kompetencer,
og som noget nyt skal vi i år også vurdere elevernes praksisfaglige
kompetencer. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft 1. august 2018.
Lærerne afgiver i forbindelse med UPV’en elevernes første standpunktskarakter, og angiver senest 1. december om de personlige, sociale og
praksisfaglige forudsætninger opfylder kravene i forhold til elevernes
foreløbige interessetilkendegivelse for gymnasie og/eller erhvervsuddannelse.
Der er masser af info at hente i ”Uddannelsesguiden” også for
forældre:https://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/6til10klasse

Terminsprøver og uddannelsemesse
Tiden for terminsprøver og uddannelsesmesse nærmer sig….
Planen herfor er følgende:
•
•
•
•

Mandag d. 6/11: matematik (8. - 9. årgang)
Tirsdag d. 7/11: tysk og engelsk (8. - 9. årgang)
Torsdag d. 9/11: uddannelsesmesse (8. - 9. årgang)
Fredag d. 10/11: dansk (7. - 9. årgang)

Regnbuen
Feriepasning
Det er politisk besluttet, at der fra december 2018, som et forsøg, for børn
visiteret til internt specialundervisningstilbud i Nordfyns kommune, tilbydes
koordineret sampasning mellem jul og nytår og de tre midterste uger i
skolernes sommerferie, placeret i specialundervisningstilbuddet på
Bogense Skole. Forsøget evalueres i efteråret 2019.

Supervision
Vi har aftalt supervision for Regnbuen med Helle Grøndahl fra Birdhouse.
Helle har stor erfaring med supervision indenfor specialområdet. Helle vil
være tilknyttet Regnbuen de næste 3 år. Vi glæder os til samarbejdet
med Helle.

Personalenyt
Velkommen til vores nye kolleger:
Regnbuen:
Vi har ansat en ny pædagog til Børnemiljøet i Regnbuen, Tenna Jensen.
Tenna er uddannet med speciale i social- og specialpædagogik, og har
under sin uddannelse arbejdet indenfor det specialpædagogiske felt. Tenna
kommer fra en stilling i specialbørnehaven Tigerhuset, og tiltræder pr.
1/12-18. Vi glæder os til, at byde Tenna velkommen i Børnemiljøet i
Regnbuen.
Kongslund:
På Kongslund har vi ansat Claus Dencker til mellemtrinnet. Claus er musik
og engelsklærer og kommer fra HC. Andersens Skolen. Claus starter d. 1.
december. Inden da vil der blive ændret på skemaerne:-)

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

