
 

Referat 5. oktober 2016  

Skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Onsdag den 5. oktober 2016 
   

Tidspunkt:  Kl. 19:00-21.00  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen   
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:   

 
  



 

 

 

Side 1 

 
 
 
 
Punkt 1. 
Godkendelse af referat 
Referat godkendt 
 
Punkt 2. 
Kort orientering   
Orientering om  
 

 Nyt fra ledelsen  
Det har været et stort træk, men vi er kommet godt fra start med Øhavsskolen 
Der er fokus på elevernes sprogbrug på mellemtrinnet 

Personalet har været på pædagogisk weekend omkring teamsamarbejde 
Ligeledes har personalet dags dato været på IBL workshop, og der har været 
skoleovertagelse fra den fri lærerskole 

 Nyt fra formændene 
Fie deltager i ”Skole og Forældre” landsmøde i november 
Den 9. november deltager Henrik A. og Fie i dialogmøde om børn- og unge-
politik i FMK. 

 Nyt fra elevrådet 
Elevrådet er i gang med at arrangere en fest. 
Vi indhenter indlæg fra det store elevråd til næste møde. 

 
 

Punkt 3. 
Budget 2017 – hovedtræk i budgetforliget samt dialog om konsekvenser og 
fokusområder for besparelse og bevarelse.  
 
Hvordan kan vi understøtte at budget 2017 besparelser får mindst mulig betydning for 
læringsmulighederne for børn og voksne? Hvad ønsker vi at sætte fokus på, og hvad 
kan vi eventuelt ærbødigt efterlade? 
Budget 2017 er ikke klar endnu. Der er besluttet, at der skal reduceres på skolen i 
tildelingen på to-lærerordningen. Renoveringen på uglen er flyttet frem til 2018. 
Vi skal lave tidlig SFO, når bygningsmassen tillader det. Evt. modtager Øhavsskolen 
penge til at opstille barakker. 
Reguleringen 5/9 betyder en reduktion i budgettallene for året 2016. 
Bilag 1 vedlagt. 
 
Punkt 4 
Principper i skolebestyrelsen – hvad kan de, hvad er kravet, og hvad ønsker 
bestyrelsen?  
 
Oplæg ved Fie med efterfølgende dialog og beslutning om bestyrelsen behov for 
udarbejdelse af principper og hvordan de ønskes anvendt.  
Fie gav et oplæg om principper og deres tilblivelsesproces 
”Skal”-princip 3 og 4 tages med på det allerede planlagte forældreinvolveringsmøde. 
 
 
Punkt 5 
Årshjul for bestyrelsesarbejdet i dette skoleår.  
 



 

 

 

Side 2 

Fie og Jesper fremlægger oplæg til årshjul til dialog og kommentering. Hvad er vigtigt, 
hvad skal vi sikre fremdrift på, hvilke aktiviteter skal skolens øvrige forældre deltage i 
mv.  
Fie og Jesper gennemgik oplægget til et årshjul.  
Bilag 2 vedlagt. 
Drøftelse af hvordan et årshjul skal se ud, og hvad det skal indeholde 
 
 
Punkt 6 – Punktet udskydes til næste møde 
Sammen om fremtidens skole i Faaborg – Øhavsskolen 
 
De gode erfaringer vi har med forældreinddragelse kalder på fortsættelse og udvikling af 
processen hen over denne vinter. Vi påtænker at holde et antal involverende 
forældreaftner, hvor et antal af skolens forældre kommer med indspark til, hvordan 
vores fælles skole kan blive endnu bedre.  

 
Skole/hjem samarbejdet – hvad er der brug for, hvad ønsker forældrene at vide om 
deres børns skole, hvordan kan vi være mere fælles om at understøtte børnenes læring 
og udvikling? 
 
 
 
 
 
 
 
Proces, hvor bestyrelsen finder de refleksive spørgsmål, skolens øvrige forældre og 
lærere/pædagoger skal arbejde med, for at vi sammen kan lykkedes med en endnu 
bedre kommunikation og understøttelse om og af elevernes progression.  
 
 
Punkt 7 
Eventuelt 
 
Idebank for punkter til kommende bestyrelsesmøder 
 
 
 


