Bogense Skole
Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense
Skolebestyrelsesmøde 4. april 2018 kl. 17.30 – 21.00
Tilstede: Stig Lange, Jannie F. Kruse, Gitte Grøn, Jens Lund, Anette S. Jespersen, Pia Brøndsted Jacobsen, Søren
Schlüter og Dan Christensen.
Afbud: Henriette L. Ulnitz, Anne-Mette Christoffersen, Flemming Overgaard, Lars Wassmann, Formand-elevråd: Mads
Skovlund Andersen, Næstformand-elevråd: Jonas Gramm Pedersen, Inge B. Stein Jane Cortsen
Referent: Dan

DAGSORDEN/REFERATER
83 – 17/18

Godkendelse af dagsorden.

84 – 17/18

Godkendt
Godkendelse af referat. Klik her til referater.
Godkendt

85 – 17/18

Formand
Velkommen en del afbud.
Skoleledelse
 Besøg af udvalgsfmd. Anja Lund fredag den 13. feb.
 IT- plan kommunalt. PD-ere og I-pad. Vi har I-Pad i afdelingerne synger på sidste vers. I-Pad i Regnbuen er vigtige,
men ikke en del af IT-planen pt.
 Henvendelse om internationalt samarbejde med skole i
Uganda under udvikling (udskolingen).
 Udviklingen af LEGO undervisning prioriteres.
 Moderniseringsplan i forhold til kantinen under vejs. Forventning om færdigt efter sommerferien
 Mee-book møde for alle afdelinger d. 24/4.
 Velkommen til Søren. Kommet godt fra start.
 Forår og udearealer er længe ventet. Forventes færdig
ultimo april
 Valg af personalerepræsentanter til skolebestyrelsen vælges i april
Status fra afdelingerne
 Udskolingen arbejder med vision og tre-trinsraket for hver
årgang for visionens virkeliggørelse. Visionen er næsten
klar nu og der arbejdes videre 17. april. Når arbejdet er
færdigt forventes det at blive præsenteret.
 Trivselsdag for hele skolen
 Temauge i uge 16 - hele skolen
 Mellemtrinnet P-fagsperiode
Medarbejderrepræsentant:
 Aftaler og OK18 afventes med spænding

Elevråd Ingen mødt
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BESLUTNINGSPUNKTER
86 – 17/18

Bestyrelsesvalg
 Status
 Mulige kandidater – der er brug for 5 nye forældrerepræsentanter.
 Årsberetning – udarbejdes i fællesskab
Link til Skole og Forældre - skolevalg.






87 – 17/18

Valgbestyrelsen har afholdt møde og mulige kandidater er
kontaktet.
Navne indskrives og yderligere opfordres til at melde sig.
Der kan laves valgplakater, som hænges op til opstillingsmødet og lægges på FB.
Fmd. fremlægger årsberetningen på opstillingsmødet. Temaer nævnt i punktform.
FI og FB benyttes til nye opslag
Opstillingsmødet er d. 18. april kl. 19. Bestyrelsen mødes
kl. 18

Begæring fra Danske Skoleelever om aktindsigt Folkeskolelovens §16b
Skolebestyrelsen har afkortet skoledagen for 5. – 9. årgang på
Bogense Skole jf. beslutningen i Nordfyns Kommune om, at
dispensering fra folkeskolelovens §16b er udlagt til skolebestyrelserne. Timerne, der er afkortet, er konverteret til tovoksenundervisning i fagundervisningen.

Der er ikke udarbejdet ansøgning fra Bogense Skole.
Det har været behandlet på Skolebestyrelsen 6. april 2016.
Der udarbejdes en beskrivelse bagudrettet, som dokumentation
og aktindsigt til Danske Skoleelever.
Der udarbejdes en beskrivelse for det kommende skoleår.

DRØFTELSESPUNKTER
88 – 17/18

Principper og tilsyn
o Alkohol og rusmidler
Med udgangspunkt i Alkohol-politik fra Nordstjerneskolen drøftedes princip for Bogense Skole.
Udkastet tiltrædes. Udkastet omformuleres med Bogense Skoles logo mm. Udkast vedtages og sendes med referat rundt.
Klik her for at læse princippet.

89 – 17/18

Fælles dialogmøde d. 7. maj
Mødet er fastlagt til kl. 19 – 21. Temaer kunne være: Skolestruktur, elevtal, klassekvotienter. Hvilke tanker gør udvalget
sig?
Mødet foreslås udsat til efter tiltrædelse af ny bestyrelse.
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ORIENTERINGSPUNKTER
90 – 17/18

Opfølgning - Sikker skolevej – Per Frydkjær fra teknik, miljø og
kultur og Tom Hørman som er medlem af
trafiksikkerhedsudvalget
Trekanter v. cykelsti på Kongslund er pt. ikke ændret.
Udmeldelser til forældre kommer i tråd med at de områder, der
nu er afspærrede, når de åbnes. Herved kommer åbning og
information samtidig. Forventeligt ultimo april eller medio maj.
Mejerivej kommer først i anden runde, som der ikke pt. er
endelig tidsplan for. Det forventes dog at være klart før
sommerferien, så ibrugtagning sker senest ved skolestart.

91 – 17/18

Evt.
Årshjul justeres løbende. Tilføjelser er sendt ud med dagsordenen.

92 – 17/18

Orientering uden elever
Et tema berørt.

Punkter til
næste møde

Næste skolebestyrelsesmøde er 2. maj kl. 17.30 – 21.00:










SSP inviteres ved Per Pedersen (SSP Bogense Skole) og
evt. Jakob Lagoni (SSP)
Obligatoriske test Bogense Skole
Madkundskab i afd. Kongslund (SCH)
Udmøntning - Folkeskolelovens §16b
Kostpolitik eller maj måned?
Udmøntning af brug af mobiltelefon i afdelingerne
Opfølgning på borgermøde (Natteravnene)

Kommende møder:
Til 7. maj:
 Skole - daginstitutionsmøde – fælles dialogmøde med BBU
Til 6. juni kl. 17.30 – 21.00:
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