Bogense Skole
Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense (afd. Bogense)
Middelfartvej 8, 5400 Bogense (afd. Kongslund)
Skolebestyrelsesmøde 19. december 2018 kl. 16.30 – 19.30 v. Café det gamle mejeri i Særslev
Tilstede: Jannie F. Kruse, Anne-Mette Christoffersen, Flemming Overgaard, Annita Sørensen, Lone Dæncker, Christina
Christensen, Signe K. Dupont, Michael A. Kristensen, Hanne Birk, Pia Brøndsted Jacobsen, Søren Schlüter, Jane I.
Cortsen og Formand-elevråd: Astrid Christoffersen og Næstformand-elevråd:
Afbud: Heidi Skøtt
Referent: Søren Schlüter

DAGSORDEN/REFERATER
32 – 18/19

Godkendelse af dagsorden. Godkendt

33 – 18/19

Godkendelse af referat. Klik her til referater.

34 – 18/19

Formand
Intet at bemærke
Skoleledelse
Regnbuen:
 Vi har haft ansættelsessamtaler, og et enigt ansættelsesudvalg har valgt at
genopslå stillingen.
 Der indhentes tilbud på nye møbler til afdelingen.
Indskolingen:
 Vi har ansat en skolepædagog som starter d. 8. jan.
 Afdelingen arbejder på videreudvikling af undervisningstilbuddet for næste
skoleår, hvor vi tager fat i ”praksis faglighed”.
Mellemtrinnet:
 Vi har haft en fantastisk Harry Potter uge – kæmpe indsats fra personalet i
den uge.
Udskolingen:
 Afdelingen har haft travlt med terminsprøver – alternativ uge – UPV –
standpunktskarakter og meget andet.
 Projektopgaven blev skudt i gang onsdag d. 18/12. Traditionen tro vil 9.
årgang fremvise deres produkter til messe i kantinen afd. Bogense, torsdag i
uge 6 (7. feb. 2019).
Kongslund:
 Der indkøbes til videreudvikling af læringsmiljøet – vi har bl.a. købt en trappe, hvor eleverne kan sidde og læse. Der indrettes også et arbejdsrum.
 Vi arbejder på at være én skole – at børnene oplever at Bogense og Kongslund er én skole.
Generelt:
 Økonomien bliver fremlagt til bestyrelsesmødet d. 6. marts 2019.
 Vi har prioriteret at ansætte en ekstra pædagog i Regnbuen.
 Vi har investeret i samarbejdet med CLT – vi får rigtig meget ud af at CLT er
på skolen.
 Bestyrelsen vil i foråret gå på ”virksomhedsbesøg” / rundering på skolen for
at se alle afdelinger.
 Madkundskab og håndværk og design lokaler skal renoveres af kommunal
pulje – vi bruger ikke ”egne midler” til at renovere. PJ skal spørge forvaltningen, hvornår Bogense Skole (afd. Bogense og Kongslund) er på ifølge masterplanen.

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp

Bogense Skole
Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense (afd. Bogense)
Middelfartvej 8, 5400 Bogense (afd. Kongslund)

Medarbejderrepræsentant
 Claus Dencher er startet i afd. Kongslund – positivt at have endnu en musiklærer.
 Vi har opført Lucia i begge afdelinger – og begge afdelinger skal i kirke på
fredag. I afd. Kongslund opfører 4. årgang opfører krybbespil.
Elevråd
 Har startet forhåbentlig ny tradition i år med julekonkurrence for eleverne.
 Ydermere har elevrådet indledt samarbejde med frivilligcentret - de er søde
og rare.

INFO
35 – 18/19

Budgetopfølgning
Regnskabsåret afsluttes og fremlægges til bestyrelsesmødet d. 6. marts 2019.

BESLUTNINGSPUNKTER
36 – 18/19

Forslag til princip for forældredeltagelse i undervisningen
Bestyrelsen debatteret på mødet - hvad er en tidsbegrænset periode og hvorfor
dette skal stå i princippet.
Princippet blev vedtaget. Klik her for at læse princippet.

DRØFTELSESPUNKTER
37 – 18/19

Evaluering af at udskolingen arbejder hjemmefra ifm. fravær
Eleverne er glade for ordningen.
Elevrådet: virker godt med at arbejde hjemme for de elever der normalt ville lave
deres ting.
Det kan være bekymrende, hvis den samme klasse får for meget fri.
I de 16 uger forsøget har løbet har vi givet ”arbejder hjemme” 26 lektioner. 9.ab
har haft flest, 9 lektioner.
Alle kan huske, hvordan det er at have vikar i lektion 7 – det er hverken godt for
elever eller vikarer.
Vigtigt at ledelsen er opmærksom på om enkelte klasser rammes hårdt.
Der må findes gode løsninger i afdelingen - lærere bytter rundt på timer for at
undgå vikardækning.
Forældrene skal orienteres, når eleverne skal arbejde hjemmefra.
Forsøget fortsætter og et kommende princip udarbejdes til godkendelse i foråret
2019.

38 – 18/19

Forældrehåndbog
Det handler om at få konsolideret, hvordan vi arbejder på Bogense Skole. En
forældrehåndbog vil være et udtryk for de tanker og værdier som skole og bestyrelse mener skolen skal bygge på.
Arbejdsgruppe: Jannie, Flemming, Signe, Lone og PJ
 Arbejdsgruppen mødes efter uge 8 2019
 Kladden læses igennem før første møde

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp

Bogense Skole
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39 – 18/19

Opfølgning af skolebestyrelsens flise på hjemmeside herunder ”Principper og
tilsyn”
Bestyrelsen udtrykte ønske om at principperne bliver mere tilgængelige fra
hjemmesiden. Det er hermed gjort.
Det kunne ønskes at Intra var nemmere at finde ud af. PJ informerer om, at
AULA implementeres fra august 2019. AULA erstatter Intra og forhåbentlig bliver mere brugervenlig. Ledelsen vil informere mere om AULA i løbet af foråret.

ORIENTERINGSPUNKTER
40 – 18/19

Indskrivning
Der er pt. indskrevet 20 børn på afd. Bogense og 6 på afd. Kongslund.
Der er info for nye forældre d. 05.02.19. Der er fortsat en del forældre der ikke
har indskrevet deres barn, derfor kontakter skolen forældrene herom via forældrenes e-boks.

41 – 18/19

Juleafslutning i bestyrelsen
Punktet frafalder

42 – 18/19

Ansættelsessamtaler
Der afholdes ansættelsessamtaler i Regnbuen mandag d. 28/1-2019 kl. 13.0017.00. Jannie Kruse deltager fra Skolebestyrelsen.

43 – 18/19

Dialogmøde mellem institutionsbestyrelser og Børne og Ungeudvalget.
Tirsdag d. 8. januar kl. 17.00 – 21.00
Dagsorden for mødet er videresendt d.19/12-2018.
Afbud skriftligt til PJ.

44 – 18/19

Skolebestyrelsesseminarerne 2019 med fokus på temaet: ”Fremtidens skolehjem-samarbejde”
Lørdag, den 2. februar 2019, kl. 9.30-16.00:
 Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
Hvis nogen ønsker at deltage, så give os besked. Skolen betaler billetten.

45 – 18/19

46 – 18/19
Punkter til næste møde

Evt.
 Der vendes en forældrehenvendelse fra indskolingen.
 Der ønskes at kunne underskrive med Nem Id på visitationer og andre underskriftskrævende dokumenter. PJ undersøger muligheden herfor ved forvaltningen.
 Hvornår evalueres den nye struktur i Regnbuen? Evalueringen kommer når
den nye struktur har kørt i et stykke tid med fuld personale – svært at vurdere pga. udfordringer på personalefronten – vi forventer evalueringen finder
sted ultimo af indeværende skoleår.
Orientering uden elever
Ingen bemærkninger
Næste skolebestyrelsesmøde
30. jan. kl. 17.30-19.30 :
• Udtalelse om skoleskema
• Principper og tilsyn
• APV
• Indskrivning

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp

