
Afdelingsråd 
Afd. Bøgeskovvej 

 
Dato/tid/sted: Tirsdag d. 11.06.2019 kl. 17.00-19.00 i personalerummet 

Mødeleder: Dorthe Dall Kristensen 

Referent: Jan Dupont Mathiasen 

Deltagere: Jonas og Jakob (elevrådet), Ove Juhl, Carsten Pedersen, Lise Rind, Brian Hansen, Dorthe Dall Kristensen og Morten 

Jeppesen, (forældre), Maja Hagge (medarbejderrepræsentant) og Jan Dupont Mathiasen (leder) 

Afbud/fraværende Lise og Brian meldte afbud. 

Dagsorden Referat   
1. Kl. 17.00 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt uden bemærkninger, med den undtagelse, 

at elevrådet ikke mødte frem, hvorfor punkt 4 faldt ud.  

 

 

2. Kl. 17.05 

Vi hilser på Maja, som erstatter Sussi. 

Maja kan kun medvirke i en mindre del af mødet 

Præsenterede sig.   

3. Kl. 17.20 

Er der nyt fra arbejdet i Fællesrådet? v/ 

Carsten 

Carsten orienterede om møde med kommunen, hvor andre 

områdeforeninger også deltog. Carsten deltog som eneste 

repræsentant for vores område: 

- Snak om lokale hjemmesider og oprettelse af sådanne 

- Det giver mening af skabe en fælles platform for hele 

vores område. En platform som opbygges og 

vedligeholdes af kommunen, mens som vi selv løbende 

skal fylde indhold i. Hertil skal vi have administratorer 

fra områdets div. foreninger og institutioner. 

- Blev præsenteret for Landsby-APP´en – det bliver sikkert 

sådan at kommunen betaler for app´en så den kan 

benyttes af lokalområderne. App´en har endnu ikke en 

færdigudviklet kalenderfunktion, som danne et overblik 

for den enkelte borger. 

 

4. Kl. 17.40 

Elevrådets punkt 

      Har elevrådet nyt siden sidst? 

Punktet blev som anført i punkt 1 ikke gennemført  

5. Kl. 17.55 

En opfølgning - Afdelingsrådets fokuseringer  

Det er foreslået, at der gennemføres et 

trivselsarrangement for børn og forældre ifm. 

Sommersjov i Bøgeskov – hvor lokale 

fritidsforeninger kan medvirke, hvor 

elevrådet kan indgå med aktiviteter; fx 

optagelse af videoer, hvor elever udtaler sig 

positivt om at gå på afdelingen.  

 

Vi hører fra Dorthe og Carsten om der er nyt 

fra TGI, FDF, Sommersjov eller andre. 

Bidrag til Sommersjov i Bøgeskov lørdag d. 24. august 

- Rundvisning på skolen  

- Lave en orienterings-woop indeholdende 

opgaver/spørgsmål, der omhandler skolen. 

 

Jan finder penge til en præmie, måske en bog.  

 

Dorthe leverer en teaser til SommerSjov-bladet. 

 

Jan sender Dorthe skolens logo, så der kan udarbejdes et diplom, 

som kan uddeles til de, der gennemfører woopén. 

 

Jan ser om skolen har en pavillon liggende, der kan bruses som 

stand. 

 

Jan tager en snak med skolens TSL om muligheden for at opsætte 

en vandhane, en vask og et afløb ud for rengøringslokalet på 

gangen ved personalerummet. 

 

 

6. Kl. 18.15 

Nyt ift. det nye skoleår, herunder  

o Sussis fratrædelse 

o Ny lærer-TR 

o Martins forflyttelse 

o Ny teamkonstellation 

- Sussi er fratrådt Bøgeskov fra d. 1.6.2019. Har fået 

afdelingslederstilling i Haderslev. Sussi kommer til BØG 

og afslutter med 6. klasse og musical d. 20.6. 

- Sussi var TR for lærerne og hun afløses af Maja Hagge, 

som er valgt til ny TR.  

 



o Tre stillingsopslag 

o En ny trainee-studerende 

o Simone stopper og Lenna vender 

tilbage 

o Ny skemastruktur 

o Reduceret skoleuge i indskolingen 

o To-voksentimer i indskolingen 

o Elevtal 

- Sussi efterlader sig en stilling med mat, idræt primært 

omkring kommende 3. klasse og en række musiktimer fra 

1.-6. klasse.  

I den forbindelse overflyttes Martin Christensen fra HØG  

til BØG. Martin har 4 års erfaring som lærer og har dansk 

og mat som linjefag.  

Martin bliver tilknyttet kommende 1. klasse sammen med 

Hanne Vestergaard med mat, n/t, idræt og i 4. klasse 

sammen med Carsten Dalegaard dansklærer, krist, 

billedkunst. Derudover får han en del holddelingstimer 

og vikartimer. 

- Det betyder, at der opstår et nyt team omkring 3. klasse 

med Morten Torndahl og Morten Fauerby, hvor Fauerby 

skal have mat, n/t og his. 

- Alle øvrige team fortsætter som hidtil med nogenlunde 

samme fordeling af fag. 

- Pædagogstilling er slået op med ansøgningsfrist d. 16. 

juni. Stillingen vedrører Karsten Gammelbys stilling. Der 

arbejdes lige nu på, at Karsten overflyttes til et andet 

skoledistrikt. Stillingen indbefatter timer i SFO og i 

skoledelen med understøttende undervisning i 3. og 5. 

klasse. Der er ansættelsessamtaler fredag d. 21. juni. 

- Med Sussis afgang er også en musiklærerstilling slået op 

på 0,50. Ansøgningsfrist d. 17. juni med 

ansættelsessamtaler mandag d. 24. juni. 

- På grund af ovenstående kan skemalægningen trække ud 

til sidste øjeblik. 

- Vi får en ny trainee-studerende, hvor det bl.a. skal handle 

om matematik på mellemtrinnet.  

- Lenna kommer tilbage fra barsel, og Simone stopper i 

den forbindelse. Endelig går Lena i SFO på pension med 

udgangen af juni måned.  

- Gitte Bieler er d. 1.6. startet som pædagogisk fritids- og 

afdelingsleder. Hun arbejder hen over HAV og BØG. 

- Skemastruktur gennemgået – morgenbånd på 15 min. 

eftermiddagsbånd falder bort, og generelt 

lektionslængder på 45 min. 

- Indskolingens skoleuge skal gennemsnitlig reduceres 

med 3x45 min, som konverteres til gennemsnitlig 3x45 

min med to-voksentimer. Dvs. at skoleugen bliver på 27 

¾ timer i modsætning til de nu 30 timer. Mellemtrinnet 

fastholder sine 33 timer/uge. 

- Elevtal for kommende skoleår: 142 elever (140 elever i 

dag).  

7. Kl. 18.40 

Meddelelser/orientering, herunder nyt fra 

- Skolebestyrelsen v/ Brian 

 

Nyt bestyrelsesmøde d. 19. juni  

Punktet udgik i øvrigt pga. Brians fravær. 

 

 

8. Kl. 18.55 

Evt. 

Sommerfest d. 20.juni – Middelalder-emne  

 


