Forældreinfo - Bogense Skole
afd. Bogense og Kongslund
28. februar 2018

Kære forældre
Så er vi forberedt til et nyt hold førskole børn og forældre. Vi har besøgt
børnehusene, ansat ekstra personale (som noget nyt i år udvider vi
samarbejdet med børnehusene, hvor flere medarbejdere følger med
børnene i førskole - se mere herom om under personalenyt), gjort de
fysiske rammer parate, målsat og afholdt infomøder.
Vi er helt klar til at tage imod 59 nye førskole børn torsdag den 1. marts 43 børn på afdeling Bogense og 16 børn på afdeling Kongslund.
Vi har et spændende tilbud klart og glæder os til at få vores kommende 0.
klasser i huset allerede, så de stille og roligt kan blive fortrolige med os og være top klar til at begynde i 0. klasse efter sommerferien.

Personalenyt
Afdelingsleder:
Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Søren Schlüter som kommende
indskolingsleder herunder SFO’en - afd. Bogense og Kongslund. Søren
starter mandag d. 2. april. Søren kommer fra en lærerstilling på
Langeskov Skole i Kerteminde Kommune.
Førskole personale:
Afd. Bogense:
● Karina Simonsen (pæd.) fra Børnehuset Sct. Anna
● Mette Busk (pæd.) fra Børnehuset Skoven
● Dan Fjordvang (pæd.) fra Spirevippen - er med i førskolen den
første uge
● Daniel Pedersen (pæd. medhj.)
Afd. Kongslund:
● Zenia Fabiansson (pæd.) fra Spirevippen
● Dorte Jensen (pæd. medhj.) fra Spirevippen

Trivselsdag
Fredag d. 2. marts har vi fælles trivselsdag. Det glæder vi os til. Det er
vores 9. Årgang, der har planlagt dagen sammen med lærerne i
udskolingen for hele skolen 0. - 8. årgang - både afd. Bogense og
Kongslund.

Talentspejder
Som noget nyt indleder Nordfyns Kommune - herunder Bogense Skole og Talentspejderne et samarbejde om ikke uddannelsesparate unge.
Formålet med samarbejdet er at give unge selvtillid og troen på egne
evner, så de bliver motiveret til at passe deres skolegang og starte på en
uddannelse efter folkeskolens 9. klasse.
Talentspejderne tilbyder et mentorforløb for unge i 7., 8. eller 9. klasse,
der måske mangler troen på egne evner, er skoletrætte eller står med
andre udfordringer. Mentorforløbet er bygget op omkring et
gennemarbejdet program. Mentorerne er lokale erhvervsdrivende,
medarbejdere fra private/offentlige virksomheder, frivillige på efterløn
eller pensionister. De udfører mentorforløbet som et stykke frivilligt
arbejde - efter de alle har gennemgået et certificerende mentorkursus.

Natteravnene - invitation til borgermøde
Jeg har kontaktet Natteravnene og bedt dem komme og holde oplæg for
os torsdag d. 12. april kl. 17.30-18.30 på Bogense Skole afd. Bogense i
kantinen. Vi håber, at rigtige mange vil være med. Jeg håber, at byens
borgere vil medvirke til at skabe tryghed i aftentimerne og weekender.
Det er ikke et krav, at man skal være forældre. Man skal bare have lyst til
at passe på byens børn og unge. Se link til Natteravnenes hjemmeside klik her for at læse “Vold, slagsmål og overfald blandt unge styrtdykker”.

Læringsledelse og kvalitetsrapport

Vores overordnede tema er “læringskultur”. Hver afdeling er ved at
udarbejde deres egne indsatsområder, som vurderes vigtigst ud fra
elevernes svar i T2 målingen. Vi vil holde jer orienteret løbende om de
valgte indsatser.

Husk, at I altid er velkomne 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 og Pia

