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Mødedato:  Onsdag den 17. maj 2017 
   

Tidspunkt:  Kl. 19:00-21.00  
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Side 1 

 
 

Punkt 1. 

Godkendelse af referat  

Referatet blev godkendt.  

Fremadrettet bliver referatet lagt ud på skolens hjemmeside og sendt til bestyrelsens 

medlemmer 

 

Punkt 2. 

Kort orientering   

Orientering om  

 

 Økonomi og budget  

 Det nuværende forbrug lægger ca. 4% over rammen. 

 Nyt fra ledelsen  

 Tidlig SFO er kommet godt i gang.  

 Fagfordelingen skrider fremad med en højere grad af involvering end sidste år. 

 Samarbejdsaftale er ved at være på plads, er et punkt på morgendagens MED-møde. 

 Der er tilknyttet en konsulent til 5. og 6. årgangsteam for at fremme samarbejdet.  

 Der er ansøgt om midler til et samarbejdsprojekt med foreningslivet. 

 Nyt fra formanden  

 Fremtidens skole og herunder skoledistrikter har været og diskuteres fortsat. På dagens 

møde i det politiske udvalg forventes beslutningen om en evt. ændring om skoledistrikter 

a blive udsat. 

 Kommunikationen med forældre er vigtig, og bestyrelsen står på mål for deres 

beslutninger. 

 Nyt fra elevrådet 

 

Punkt 3 (blev behandlet efter punkt 4) 

Kvalitetsrapport 

Bestyrelsens kommentarer, anbefalinger og fremtidsønsker til Øhavsskolen og de øvrige 

kommunale skolers resultater og indsatser.  

 

Der meldes tilbage til Opvækst og Læring i to delområder 

 

 Hvilke fælleskommunale kommentarer eller anbefalinger giver rapporten anledning til? 
(Det betyder, at begrundelserne for anbefalinger, skal kunne findes i rapporten)  
 

 Hvilke anbefalinger eller kommentarer giver rapporten anledning til, i forhold til egen 
skole? 

 

Spørgsmål til kvalitetsrapporten kunne under løsningen være: 

 

 Hvilke resultater ser vi, hvad måles der på, hvad mangler vi evt. at se/måle på?  

 Hvordan kan vi skabe endnu bedre resultater? 

 Hvad har der været særlig fokus på med hvilken effekt, og har vi brug for at fortsætte 

med det fokus eller tænde lyset andre steder? 

 

 Kvalitetsrapporten er et ministerielt krav. 

 

 Der blev i bestyrelsen lagt vægt på at Øhavsskolen i kommende skoleår fokuserer på at 

øge andelen af fagligt dygtige elever – talentudvikling. Derudover ligeledes fokus på at 

udligne forskellen i udbyttet af undervisningen blandt piger og drenge. 

 



 

 

 

Side 2 

 

 

 

 

 Det kan observeres i datamaterialet at karakterne sammenholdt med den 

socioøkonomiske faktor har været positiv i forbindelse med sammenlægningen af 

tidligere Toftegårdsskolen og Sundskolen til Øhavsskolen 

 

 

Punkt 4 (blev drøftet som punkt 3) 

Brev fra forældre   

Drøftelse af indhold og de beslutninger, der er bekymringer om, samt eventuelle affødte 

indsatser. 

Handleberedskab og kommunikation, herunder ledelsen og bestyrelsen som kommunikator, 

gensidige forventninger, ansvar og mandat.  

 

 Forældre opfordres til at henvende sig gennem de respektive kanaler dvs. direkte 

kontakt til lærerne i første omgang evt. med involvering af skoleledelsen. Emnet blev 

drøftet. Henrik anbefaler at der laves retningslinjer. 

Bestyrelsens opgave i forbindelse med, at enkelte eller flere af bestyrelsens medlemmer 

får kendskab til breve, og opfordringer til underskriftindsamlinger, blev drøftet. I 

forbindelse med nærværende forældrebrev havde 22 forældre ud af Øhavsskolens 1700 

skrevet under. 

Henrik har fra begyndelsen opfordret til at forældre henvender sig til ham frem for at 

samle underskrifter og har også i forbindelse med nærværende brev inviteret til dialog. 

Bestyrelsen deltager i dialogmødet på afdeling Uglen d. 23. maj 2017. 

En pointe der var enighed om var at når en bekymring opstår i en forældregruppe, så 

møder bestyrelsen denne bekymring i fællesskab- 

 

Punkt 5 

Opsamling på dialogmøde om elevplaner. Hvad er hovedbudskabet, hvordan indarbejder vi og 

med hvilken kadence  

 På dialogmødet d. 15. maj 2017 blev der formuleret og sat fokus på de kommunikative 

områder, hvor skole, elever og forældre skal præstere bedre. 

 Elevplaner skal være et dialogværktøj mellem lærere, elever og forældre, og skal 

opdateres minimum to gange om året.  

 Der blev også udtrykt ønske om at der afholdes to skole-hjem samtaler hen over 

skoleåret. 

 Mht. elevplaner kunne portfolio også være en mulighed.  

 Der var et ønske om at elevplaner indeholder et progressions- og indholdsparameter. 

Her får vi fremadrettet stor gavn af den nye læringsportal MOMO. 

 Sidst men ikke mindst skal det pointeres at elevplaner skal laves 

 Derudover var der et ønske om at Ugeplan-menupunktet i forældreintra blev direkte 

linket til Docendo, eller hvis dette ikke er mulig at der blev lavet et direkte link til Docendo 

på Forældreintras forside. 

 Der blev foreslået at enkelte onsdage evt. inddrages til elevinvolvering i forbindelse med 

elevplanerne. 

 Fra 6. klasses forældre blev der efterspurgt information om overgangen fra 

børneskolerne til afd. Svanen. 

 Tidspunkt for, hvornår en ugeplan skal være forældrene i hænde blev drøftet. Søndag 

senest klokken 16.00 fastholdes. 

 

 

 



 

 

 

Side 3 

Punkt 6  

Eventuelt 

 Intet yderligere at bemærke 

 

 

Fremtidige emner og punkter 

Bank 

 

Byggeri på Svanen. Tegninger, deadline for færdiggørelse, indvielse mv.  

 

Budget 2017 – hovedtal og bestyrelsens godkendelse af budgettet 

 

Fremtidens skole 

 Politisering – hvad vil vi på Øhavsskolen og hvordan påvirker vi det politiske rum, 

således at der sættes fokus på vores ønsker og ideer? 

 Tildelingsmodel og større distrikter – hvad er fordele og ulemper 

 

Bestyrelsens arbejde og samarbejde frem mod næste valg  


