Forældreinfo - Bogense Skole
afd. Bogense og Kongslund
1. juni 2018

Kære alle forældre.
Sommeren har ramt Danmark og der er gang i mange spændende ting på
Bogense Skole både inde og ude.
På afdeling Bogense etableres nye udefaciliteter i forbindelse med
Fionagrunden. Der er inviteret til indvielse fredag d. 8. juni kl. 14. SFO Nøglehullet og Skattekisten samt klubben “Fristedet” deltager i arrangementet.
Alle børn i følgeskab med en voksen er velkommen til at deltage.
Vi følger planen på afdeling Kongslund i forhold til legepladsen jf. sidste
måneds forældreinfo (klar primo juni).

9. årg.: afgangsprøve, sidste skoledag og dimission
Nu er de skriftlige afgangsprøver veloverstået, og vores elever har virkelig
arbejdet og taget opgaven seriøst – en fornøjelse! Den 1. juni bliver de
mundtlige prøver skudt i gang, og vi ønsker alle pøj pøj.
Fredag den 25. maj havde 9. årgang sidste skoledag, som blev fejret med
karameller, udklædning + skæg og ballade. Vi forventede, at det blev en god
dag for alle vores elever – og det blev det heldigvis, hvor alm. regler stadig
gjaldt, selvom 9. årgang så festlige ud. Der er flotte billeder fra dagen på vores
facebookside.
Vi afholder dimission onsdag den 27. juni kl. 17-19.00 i Multisalen – der er
tilmelding via intra.
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Planlægning af kommende skoleår
Vi har snart planlægningen for kommende skoleår på plads, og I vil, som I
plejer få jeres barns skema inden sommerferien.

Information om klassedannelse
Kommende 0. årgang
Klassedannelsen i førskolen har været i gang i et stykke tid. Målet er at danne
to 0. klasser som i videst mulig omfang er ens. Klassedannelsen foregår i et
samarbejde mellem førskolen og 0. klasselærerne, hvor begge faggrupper
kigger hele vejen rundt om det enkelte barn. Lige nu er der dannet fire
grupper som vi ser på hvordan de fungerer sammen i forskellige
sammenhænge. Vi glæder os til at give jer den endelige klasseliste senest d.
26. juni.
Kommende 7. årgang
Se tidsplan herunder:
• Torsdag den 14. juni
➢ Nuværende klasseteam og kommende klasselærere mødes om
klassedannelse. Eleverne fordeles i 7. A og 7. B. Klasselisten
udleveres til eleverne umiddelbart efter fordeling og sendes til
forældrene via intra.
• Fredag den 15. juni – et modul på afdeling Bogense – elevarrangement
for nuværende 6.A, 6.B og 6.K
➢ Klasselærermodul m. kommende klasselærer rundvisning mm.
Offentliggørelse af lærerteam – samt klassesammensætning.
• Tirsdag den 26. juni heldagsarrangement på afd. Kongslund–
elevarrangement for nuværende 6.A, 6.B og 6.K
➢ 6. kl. træf afd. Kongslund rundvisning m.m.

Klub
Kommunalbestyrelsen har besluttet at "Juniorklubberne" fra 1. august bliver
lagt ind under distrikt skolerne. For os betyder det, at Fristedet bliver til SFO
klub - Bogense Skole. SFO klubben vil fortsat være et godt tilbud for elever fra
3. - 6. årgang.
På Bogense Skole har vi haft tæt samarbejde med Fristedet og derfor er flere
af medarbejderne allerede kendt på skolen og har deres daglige gang i
forskellig afdelinger. Vi glæder os til at byde "de nye kolleger" officielt
velkommen.
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Brugertilfredshedsundersøgelse - Regnbuen
Vi, arbejdsgruppen, vil gerne undersøge forældretilfredsheden i Regnbuen og
Skattekisten.
Arbejdsgruppen bestående af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jannie F. Kruse – forældrerepræsentant i skolebestyrelsen og repræsentant for Regnbuen
Flemming Overgaard – forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen
Annita Sørensen – mor til Stefan S3A/Orange
Hanne B. Andersen – mor til Andrea S1C/Grøn
Christina Trøjgård Larsen – mor til Elias S1A/Rød
Dorthe Rasch Lageri – mor til Emma-Caroline S1B/Gul
Peter Hjorth – MED-udvalg
Morten Mejnholt – MED-udvalg
Jane Cortsen – ledelse
Pia B. Jacobsen – ledelse

Undersøgelsen omhandler eleverne i Regnbuens trivsel og læring i skolen og
samarbejdet med skolen og andre faggrupper. Spørgeskemaer er udarbejdet
af arbejdsgruppen og behandles elektronisk af Rambøll (analyseinstitut).
Vi vil bruge data fra undersøgelsen til at fremme trivsel, læring og
samarbejdet. Skolebestyrelsen, MED-udvalg og ledelsen analyserer, behandler
og formidler data fra undersøgelsen til forældre i Regnbuen. Kontaktforældrene
deltager ikke i behandlingen af data.

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, Søren og Pia
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