Nyt fra Ledelsen - Bogense Skole
afd. Bogense og Kongslund
4. januar 2019

Kære forældre.
Godt nytår til alle – så er vi i gang med 2019 – vi glæder os til fortsat at levere god
undervisning, så vores elever alle udvikler sig – både fagligt og socialt.

Førskole
Nu varer det ikke længe før vi atter tager imod 43 førskole-børn. For at sikre gode
overgange afholder vi, børnehusene og skolen, overleveringsmøder for forældrene til
de kommende skolebørn. Som en del af samarbejdet vil børnene fra børnehusene
besøg skolen inden førskolen starter.

Tirsdag d. 5. februar er der forældremøde med bl.a. en del praktiske informationer
samt mulighed for at hilse på personalet og besøge førskolens faciliteter.
•
•

kl. 17:00 til 18:30 på afdeling Kongslund.
kl. 19:00 til 20:30 på afdeling Bogense.

Vi glæder os til at tage rigtig godt imod vores nye børn på skolen.

Status vedr. den nationale trivselsmåling
Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i
børnehaveklassen til og med 9. klasse.
Den obligatoriske trivselsmåling i skoleåret 2018/2019 vil blive igangsat i 1. kvartal
2019. Styrelsen for It og Læring vil informere om igangsættelse, når tidspunktet for
målingen er lagt fast.
Det har ingen følger for eleverne, hvis de ikke besvarer trivselsmålingen. Målingen
foregår med et elektronisk spørgeskema, som eleverne åbner med deres UNI•Login.
På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i
indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål. (klik her for at læse
mere herom på Undervisningsministeriets hjemmeside).

Personalenyt
Mellemtrinnet:
I forbindelse med sin sygemelding har Ole Madsen (OM) valgt at fratræde efter
gensidig aftale. Vi takker for godt samarbejde og ønsker Ole alt det bedste i
fremtiden.
Vi har ansat Terese Lillelund-Sand, der som udgangspunkt er på mellemtrinnet.

Rokade i ledelsen
Vi har lavet en rokade i ledelsesteamet, så Søren Schlüter fremover er afdelingsleder
på mellemtrinnet.
Det betyder at ledelsen fremadrettet er fordelt således:
• Børnemiljø og mellemtrin - Søren Schlüter (SCH)
• Udskoling - Dan Christensen (DC)
• Regnbuen og ressourcecenter – Jane Cortsen (JC)
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

