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skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Onsdag den 7. september 2016 
   

Tidspunkt:  Kl. 19:00-21.00  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Uglen   
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:   

 
  



 

 

 

Side 1 

 
 
 
 
Punkt 1. 
 
Punkt 2. 
Kort orientering   
Orientering om  
 

 Økonomi og budget  
Vi afventer, hvordan det kommer til at se ud efter den økonomiske 
sammenlægning. Det at vi har sammenlagt skolerne medfører en mindre udgift 
pga. færre klasser. 

 Nyt fra ledelsen  

Vi er kommet godt i gang med skoleåret. Vi var på plads med det væsentlige, 
men der er stadig et stykke vej i forhold til af få de sidste flyttekasser pakket ud. 
Det gode forberedende samarbejde med forældre og skolebestyrelse har båret 
frugt. Personalegruppen har fokus på udvikling af teamsamarbejde. Ledelsen er 
på faciliteringskursus.  
Der er en trivselsmåling undervejs. 

 Nyt fra formanden 
Lidt omkring høringssvar fra de øvrige bestyrelsesformænd. 

 Nyt fra elevrådet  
Elevrådet på mellemtrinnet er blevet konstitueret. Er i gang med deres 
aktivitetsplan. 

 
 

Punkt 3. 
Velkommen til et nyt og spændende skolebestyrelsesår 
 

 Konstituering af bestyrelsen 
Fie blev valgt som formand 
Jesper er valgt som næstformand 

 
 Arbejde og samarbejde – hvad vil vi med hinanden, hvad ønsker vi at arbejde for, 

og på hvilken måde? Hvilke roller har vi internt og hvilket mandat har 
formand/næstformand? 
Formand og næstformand kan formelt udtale sig på bestyrelsens vegne. 
Vigtigt af Henrik A. får så indblik i de mange perspektiver, når han skal træffe 
beslutninger for skolen. 
Henvendelser vedrørende skolens hverdag sendes videre til skolen. 

 
 Årshjul – hvilke temaer skal vi igennem, og hvad vil vi gerne nå i løbet af året?  

Dialogmøder, principper, godkendelse af budget. 
Jesper og Fie udarbejder et forslag til årshjul. 
Forslag til indhold: renovering, LOMA-projekt, indeklima på skolen, Personalets 
perspektiv på skolesammenlægningen, øjne på visionen, faciliteterne på skolen 
mht. rengøring og standard, den åbne skole, anvendelse af udearealer, trække 
erhvervslivet ind i skolen, forældresamarbejdet – hvilke informationer er relevante 
forældre 
Mht. til principper. Fie undersøger krav, og Poul-Arne sender et par 
eksempelprincipper rundt fra gl. Sund. 

 



 

 

 

Side 2 

 Kommunikation til og med skolens øvrige forældre. Hvem skriver referat/md brev 
fra bestyrelsen? Evt. turnus, samt hvordan forholder bestyrelsen sig bedst og 
mest konstruktivt til henvendelser fra skolens forældre? 
Alle sender modtagne beskeder rundt til alle. 
Jane skriver notater / referaterne fra bestyrelsesmødet og laver på den baggrund 
et nyhedsbrev fra bestyrelsen 

 
 
Punkt 4 
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.  

 
Foreløbige temaer: 
 

 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? 

 
 Undersøgelsesbaseret læring – hvad er det, hvad kan det, hvilke erfaringer har vi 

og eleverne, og hvad tænker forældrene? 
 

Mulige temaer: 
Den åbne skole / Skolen i samfundet 
Sammenhæng mellem Uglen og Svanen 
Drengene i pigejunglen 
 

Punkt 5 
Elevernes ophold uden for skolen i skoletiden 
 
Jesper fortæller, at han oplever, at der i forældregruppen er en utryghed ift. de store 
elevers frihed ift. at forlade skolen i skoletiden. Der opleves udfordringer med at der 
købes ”usunde” madvarer i frikvarterene og at elever ”driver” rundt i byen. 
 
Hvordan kan vi understøtte skolens vision om at ”skolen er en aktiv del af samfundet” og 
intentionen om at der findes andre læringsrum end klasserummet samtidig med, at vi 
skal understøtte en fornuftig kostkultur og anvendelse af byrummet? 
 
Elevers ophold uden for skolen i skoletiden blev drøftet.  
Med hensyn til mad skal vi give dem et tilbud de ikke kan sige nej til. 
Generel enighed om at forbud ikke hjælper. 
Visionen sætter den pædagogiske retning også på dette område. 
 
Høring budget 2017 
 
Hvis høringsmaterialet er kommet arbejder vi med det, eller en generel dialog om 
bestyrelsen holdning og virkemidler ift. at påvirke processen.  
 
Vedhæftet kommentar fra MED udvalget på Øhavsskolen  
 



 

 

 

Side 3 

En besparelse vil medføre en reduktion i mangfoldigheden i det pædagogiske tilbud 
Øhavsskolen kan tilbyde 
 
 
Punkt 6 
Eventuelt 
Skole og forældre årsmøde i november 
Drøftelse af mad-muligheder for Svanens elever. 
Skiltning afventes indtil layout er kommunalt afklaret. Logo og skiltning til dørene på 
Uglen og Svanen er bestilt 
 
 


