
 

 Dagsorden  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:   Torsdag den 6. april 2017 
   

Tidspunkt:   Kl. 19:00-21.00  
   

Mødenr.:    
   

Sted:   Personalerummet på Uglen  
   

Deltagere:   Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:    
   

Afbud:   Steen F. Krogh, Jane Dibbern, Dorthe Andersen 

 
  



 

 

 

Side 1 

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

• Økonomi og budget  
• Nyt fra ledelsen  
• Nyt fra formanden  
• Nyt fra elevrådet 

Henrik Andersen orienterede. Budgettet ser bedre ud end først beregnet, da vi fik tilført 
midler. Skolen holder sig under de tilladte 4%. 
Efterfølgende år 2018, 2019 ….afhænger bl.a. af tildelingsmodel, og skolestruktur 
Ugebrevet har stadig en svingende kvalitet, måske skal der vælges et andet medie, men 
forståelsen for at vi skal være sammen om skolen er tilstede blandt personalet. 
Elevplanerne har været til drøftelse. Der skal evt. laves en proces omkring udviklingen 
af disse. 
APV-processen, hvor der bl.a. er fokus på social kapital, er i gang. 
Fagfordelingen er sat i gang i en involverende proces. 
Byggeriet på Svanen går småt fremad på trods af at arkitektens alslappede holdning til 
aftalte deadlines.  
Forårs-SFO’en er startet pr. 1. april. 
 
Fie og Jesper orienterede i fællesskab. Jesper og Fie hold møde med Henrik og Poul-
Arne. Bestyrelsesvalget er udskudt til 2018. Et emne der blev drøftet var ”Hvordan skal 
vi arbejde som bestyrelse”. Et andet emne var elevplaner, som der skal arbejdes med. 
Jesper har sammen med Henrik været til et spændende oplæg om ”Fremtidens Skole” 
og tildelingsmodeller.  
 
Helle fortalte om elevrådets filmaftenen på mellemtrinnet. 120 børn kom. 
Elevrådet på Svanen havde tilrettelagt æggejagt i forbindelse med påsken. 

 
Punkt 3. 
Sammen om bestyrelsens arbejdet med fremtidens skol e – Hvordan og med 
hvad? 
Bestyrelsen valgte på sidste møde, at udsætte valget til bestyrelsen til foråret 2018.  
Hvordan kan vi i perioden understøtte arbejdet med fremtidens skole, således at 
bestyrelsen og skolens øvrige forældre i endnu højere grad bliver aktive spillere i 
processen? 
 
Med udgangspunkt i skolen vision og forældrenes anbefalinger fra 
skolesammenlægningsprocessen, er ambitionen, at vi får aftalt, hvordan der kan 
arbejdes med at understøtte bestyrelsens ambitioner på forskellige områder.  
 
Vi ser to spor at arbejde i (måske findes der flere )  
 
 



 

 

 

Side 2 

Ekstern politisering: Hvilke visioner har vi, hvord an påvirker vi politikerne med 
dem,  således at de understøtter vores ideer og drømme politisk i kommunen – hvordan 
skaber vi en endnu bedre skole for borgere og brugere   
 
Intern politisering: Påvirkning og inddragelse af skolens forældre i projekter, processer 
og dialoger om fremtidens skole – hvordan skaber vi en endnu bedre skole for eleverne 
 
Hvilke arbejdsformer kan ispilsættes? 
 
Bestyrelsen som facilitator – hvordan kan involverende processer køres med skolens 
øvrige forældre? 
 
Bestyrelsen som netværksfunktion – hvordan kan der arbejdes mellem møderne? 
 
Eller? 
 
Punktet blev drøftet. Hvordan involveres forældre og elever. Et forslag om at lave en film 
om skolen. 
Hvordan kan skolebestyrelsen kvalificere politikernes beslutninger inden for 
skoleområdet. 
 
Måske et arrangement med mange forskelle aktiviteter.  Fx et-årsjubilæum. 
 
Hvis der virkelig var vilje til det, så kunne Øhavsskolens 1700 forældre og skolens 100 
personaler gøre det de vil i forhold til at lave skole for børnene. 
 
Hvordan får vi lavet elevplaner der giver mening? Og hvordan får vi skabt den 
tryghedsskabende kommunikation. 
 
 
Punkt 4 
Eventuelt  
Hvordan vælger eleverne i udskolingen valghold og hvordan tjekkes elevernes 
fremmøde. Opsamling til orientering til næste møde. 


