
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Torsdag den 24. November 2016 
   

Tidspunkt:  Kl. 19:00-21.00  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Uglen   
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:   

 
  



 

 

 

Side 1 

 
 

Punkt 1. 
Godkendelse af referat  
Referat godkendt 

Punkt 2. 
Kort orientering   
Orientering om  

 
 Økonomi og budget  
 Nyt fra ledelsen  

 Nyt fra formændene  
 Nyt fra elevrådet 

 

Henrik orienterede om økonomien. Vi laver en handleplan for at reducere det 
nuværende overforbrug. 
Ligeledes orienterede Henrik om personalesituationen, og behovet for kompetenceløft. 

Øhavsskolen begynder til april med tidlig SFO-start. 
Fie fortalte om sin deltagelse i skole og forældres generalforsamling. Spændende 
udviklingsprojekter fra forskelle skoler, bl.a. talentudvikling. 

Henrik og Fie har været til dialogmøde med politikere, skoleleder og andre ledere. 
 

 

Punkt 3. 
Trivsel og læring på mellemtrinnet – hvordan får vi sat forældrene i spil 
Vi oplever i øjeblikket store frustrationer hos medarbejderne på mellemtrinnet. Der er 

mange børn som har en opførsel i timer og frikvarter, som gør det særdeles vanskeligt 
at bedrive spændende, varieret og interessant undervisning og læring.  
 

Vi er bekymrede for sprog, omgangstone og kultur, og ønsker ud over at se på, hvordan 
vi selv bliver bedre til at møde disse børn også forældrenes opbakning og støtte.  
 

Kunne man forestille sig et stormøde for forældrene. Vi har brug for hjælp. Vi er 
bekymret for jeres børns faglig og social udvikling og trivsel i skolens, samt deres sprog, 
omgangstone og læringskultur.   

 
Hvilket budskab kan få forældrene op af stolene? 
 

Vi vil gerne opnå forældrenes accept til at arbejde med adfærdsmæssig holddeling, 
således at holdene på årgangen dannes efter arbejdsindsats, adfærd, behov for social 
læring mv.  

 
To fokuspunkter. 

- Overgangen fra undervisning til læring er i nogle sammenhænge vanskelig. 

- Der kan blandt eleverne være en udfordrende kultur.  
 
Punktet blev drøftet. Nøgleord er kommunikation og relation. Lærerne skriver ud i 

kommende ugebrev omkring, hvilke udfordringer der er på mellemtrinnet, som 
forældrene skal være opmærksom på. 
 

Punkt 3.a 
Busdrift  
 



 

 

 

Side 2 

Fynbus er rystede over elevernes opførsel i bussen. Kan vi som bestyrelse evt. støtte 
den gode adfærd på vej til og fra skole, ved at sende et brev ud til forældrene? 

 
 
Punkt 4 

Sammen om fremtidens skole i Faaborg – Øhavsskolen 
Henrik gennemgik programmet for aftenen. Der sendes en reminder ud til forældrene. 
 

De gode erfaringer vi har med forældreinddragelse kalder på fortsættelse og udvikling af 
processen hen over denne vinter  
 

 
Første tema er:  
 

Skole/hjem samarbejdet. Hvad er der brug for, således at vi støtter hinanden i at 
skabe den bedste læring og trivsel i skolen?  
 

Dialog om Indhold, roller, udkomme/ønsker samt involvering af forældre. Hvordan får vi 
endnu flere til at dukke op? Status er lige nu 10 tilmeldte forældre samt 3 lærere 
 

 
Punkt 5 
Trivselsundersøgelse og APV for medarbejderne på Øhavsskolen 

Orientering om undersøgelserne og tilhørende indsatser. Hvad ser vi og hvad gør vi ved 
det? 
Henrik gennemgik APV-indsatsområderne for skoleåret 2016/2017 

 
 
 

Punkt 6 
Eventuelt 
 


