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

Kære forældre.
Så er skoleåret 2017-18 slut, og en velfortjent sommerferie venter.

Kommende skoleår
Regnbuen
På baggrund af udviklingsmøder med personalet, og mange gode drøftelser
med forældre og senest kontaktforældrene, har vi besluttet fremover at
organisere os i et Børnemiljø (0.- 3 årg.), et Ungemiljø 1 og Ungemiljø 2 (4.10. årg.). Ungemiljø 2 får lokale ved Ressourcecentret.
Begrundelsen for den nye organisering udspringer af et ønske om at skabe
større fleksibilitet, kontinuitet og forudsigelighed for børn og forældre.
Samtidig vil det give personalet mulighed for et længerevarende
relationsarbejde med børn og forældre.
Personalet vil i de enkelte miljøer blive organiseret i storteams, hvilket bl.a.
gerne skulle betyde mindre sårbarhed ved fravær og sygdom, samt flere
muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen i hold og makkerpar
m.m.

Indskolingen
Næste skoleår er der faste pædagoger tilknyttet de enkelte årgange. Vi ønsker
med denne prioritering at sikre samarbejdet mellem skoledelen og SFO.
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Birgitte og Zenia skolepædagoger.
Britta og Casper Johannes skolepædagoger.
Anette og Zenia skolepædagoger.
Casper Johannes skolepædagog.

I SFO vil I næste skoleår opleve øget fokus på læring gennem strukturerede
fællesskaber, samt øget kommunikation mellem SFO og Jer.
I hele afd. Kongslund vil der næste skoleår være ti fagdage, hvor der bliver tid
til fordybelse i de enkelte fag.

side 1 af 4

Mellemtrinnet
Vi fortsætter med temauger og aktiviteter på tværs af matriklerne. På afd.
Bogense fortsætter vi med P-fag, hvor vi ”nørder” med de kreative fag og som
tidligere nævnt, vil der næste skoleår være 10 fagdage på afd. Kongslund. Alle
tre 4. klasser deltager i projektet Ultra:Bit fra DR. Projektet lanceres i efteråret
2018. I løbet af de næste to år vil 65.000 børn på ’Årgang Ultrabit’ få hver
deres personlige micro-computer i hånden, som de kan bruge til at udvikle
digitale færdigheder gennem leg og undervisning.

Udskolingen
Valgfagsviften er under udarbejdelse. 9. årg. vil være med i alle fire perioder.
De sidste to års EUD-forløb på 9. årg. vil fremover være kortere dagsforløb,
som vi kalder ”Karrierelæring”. Udskolingen er ved at færdiggøre vores vision,
som vi vil præsentere ved det første forældremøde i det kommende skoleår.

Personalenyt
Regnbuen
To af vores faste og dygtige medarbejdere igennem mange år har søgt nye
udfordringer.
Anette Bünning har fået nyt job pr. 1/8-18. Anette har gået med en drøm om
at blive dagplejer, og hun er nu tilbudt ansættelse i Assens Kommune.
Også Klaus Gottschalk Lundbæk har søgt nye udfordringer pr. 1/8-18. Klaus
starter på en erhvervsuddannelse på Syddansk Erhvervsskole til august 2018
som elektriker. Vi har fået mulighed for at opnormere med én pædagog. Ny
tovholder for Skattekisten bliver pædagog Lotte Slumstrup.
Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at ansætte:
 Børnemiljøet: Sofie Freja Jeppesen i Anettes stilling
 Ungemiljø 1: Stina Lund i Klaus stilling
 Ungemiljø 2: Nina Jelling
Vi ønsker Anette og Klaus alt det bedste fremover og glæder os til samarbejdet
med Sofie, Stina og Nina.

Indskolingen
Dorthe Kia Svane har sagt sin stilling op gældende fra 1. august. Dorthe har
under sin uddannelse fået lyst til at prøve at arbejde med en anden
målgruppe. Held og lykke til Dorte.
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Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Zenia Fabiansson som ny
skolepædagog i indskolingen og Nøglehullet. Zenia kommer fra børnehaven
Spirevippen, og har været i førskolen i Kongslund siden d. 1. marts. Zenia
starter d. 1. august i afdeling Bogense.

Udskolingen
Ulla Hinrichsen og Thomas Simonsen har valgt at søge nye udfordringer. Held
og lykke til Ulla og Thomas.
Vi har ansat Tina Glad Thrane og Signe Haag Hansen, som vi glæder os til at
byde velkomne til august.

Administration
Lars Ladegaard har søgt nye udfordringer – vi ønsker ham tillykke og glædes
over, at han stadig er i Kommune og fortsat tilknyttet skolerne. Vi opslår
stillingen i august.

Præst
Regnbuen
Konfirmationsforberedelsen for Regnbuens elever aftales individuelt i et
samarbejde mellem hjem, skole og præst.

Udskolingen
Konfirmationsforberedelsen lægges onsdage og torsdage med start i Bogense
Sogn henholdsvis onsdag den 12. september og torsdag den 13. september kl.
14.15 – 15.45 alle nuværende 6. klasseelever med bopæl i Bogense Sogn får
tilsendt et orienteringsbrev fra præsten i løbet af sommerferien.
Øvrige sognes elever henvises til præsterne og Provsti, hvor der pt. ikke er
ansat præst.

Kort info:
Skema
Elevskemaerne er færdige og udleveret fra klasselærerne. Kun Udskolingen må
vente lidt længere. Skemaer vil kunne ses på Intra fra næste uge.

IT strategi
Kommunalbestyrelsen har onsdag d. 20. juni vedtaget en ny strategi for
pædagogisk IT 2018-2021 - klik her til referat fra kommunalbestyrelsesmødet.
Man kan også læse pressemeddelelse herom ved at klik her. Ovenstående
betyder:
●

At alle elever på Nordfynske skoler har 1-1 digitale enheder til rådighed i
undervisningen, herunder elever i specialklasser.
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●
●

At elever i udskolingen får mulighed for at medbringe egne digitale enheder
(Bring Your Own Device) - på elevens eget ansvar.
At 20% af eleverne i udskolingen forventes at benytte sig af muligheden for
BYOD.

På baggrund heraf er strategien konsekvensrettet på ét afgørende punkt:
● At den pædagogiske praksis i skolerne fortsat understøttes ved 1-1
digitale enheder til eleverne i undervisningen, men uden at eleverne har
enhederne med hjem hver dag. Der vil fortsat være mulighed for
hjemlån, når skolen vurderer det relevant.
● Baggrunden er først og fremmest et ønske om at sikre stabilitet, således
at alle elever har digitale enheder til rådighed i undervisningen. Men
ændringen er også økonomisk motiveret ud fra et ønske om at nedbringe
omkostningerne til reparationer og udskiftninger af digitale enheder.

Legeplads
Næste skoleår:
Vi er glade for at kunne informere om, at der sker nedenstående forbedringer i
den gamle skolegård i afd. Bogense efter sommerferien:
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Gyngestativer med 2 stk. enkelt gynger på hver.
Basket stativer.
Fodboldmål til bandebanerne.
Pannabane på gruset ved siden af bandebanerne.

Jordstakken fjernes for at gøre plads til de nye gynger, og der kommer nyt
faldunderlag på hele området. Der vil af sikkerhedsmæssige årsager blive
fjernet to træer fra området.

Juuubbbiiii - vi har fået 677.050,- fra legepladspuljen:
Vi har fået bevilget fra Nordfyns Kommune:




Ansøgning til Komplay Fodboldbane – afd. Kongslund
117.000,- kr
Dele af belægning ved A, B og C bygningen
250.000,- kr
YalpMemo med 8 spil (AB fik bevilget 110.000,- fra Lekolarpuljen) 310.050,- kr

Afslutningsvis:
Til sidst vil vi takke for lån af jeres dejlige børn - tak for samarbejdet og tak for
jeres opbakning til Bogense Skole både afdeling Bogense og afdeling
Kongslund.
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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