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Referat fra skolebestyrelsesmødet d. 11-10-2017. 19.00-21.00 
 
Punkt 1 
Godkendelse af referat 

 
Punkt 2  
Refleksion over skriftlig orientering. 

Den skriftlige orientering er tydelig og klar. Orienteringen vedrørende ekskluderede 
elever i budget 2017 blev uddybet. Normering, budget og regnskab er en kompleks 
størrelse. 

Vold mod de ansatte blev vendt og Henrik redegjorde for arbejdet med at lave en 
forbyggelsespolitik. Vi registrerer alle forhold og vurderer hver gang om det er af en 
karakter, som skal indberettes. 

 
Punkt 3 
Bestyrelsesvalg i foråret 

Alle er på valg – Skal vi lave en differentierede valgperioder.  
Fie Raviv og Lars Petersen stiller op i igen. Steen Krogh, Dorthe Andersen, Jesper 
Lorenzen stiller ikke op igen. Der skal skrives om, hvad skolebestyrelsen laver, som 

lægges på skolens hjemmeside. 
 
Punkt 4 

Dialog møde d. 7. november 
Hvordan kan vi få forældrene til at understøtte, at vi er sammen om at hjælpe hinanden 
og skolen? Fokus kunne være: hvordan hjælper vi til at Øhavsskolen er en 

mobbefriskolen? Hvad gør vi derhjemme? Hvordan er jeg med til at forebygge? 
Kan vi lave nogle retningslinjer /spilleregler? Hvordan står vi sammen om at skabe øget 
trivsel herunder forebyggelse af mobning.  

Det vigtige på dette dialogmøde er forældrenes stemme.  
Henrik undersøger om PP-konsulent Phillip kan deltage. Alle inviteres, men det er 
minimum for forældrerødderne. Det er skolebestyrelsen, der står som arrangør. 

Udkast til program: 
18.30-19.00 Kom og se de renoverede lokaler på Svanen 
19.00-21.00 Dialogmøde 

Børnene skal opleve at de voksne står sammen om at skabe et godt mobbefrit liv i og 
uden for skolen for alle børn. 
 

Punkt 5  
Tilbagemelding fra dialogmødet 
Vores digitale børn. Oplæg fra SSP og Århus universitet. En vigtig pointe er er det er 

den voksne der tager ansvar for bønenes digitale liv, og er nysgerrige på hvad børnene 
laver på diverse digitale platforme. 
 

Punkt 6 
Elevrådet i skolebestyrelsen 
Eleverne kan evt. komme med forslag til punkter. Det kan også være særlige temaer på 

bestyrelsesmøderne, som kunne kvalificeres af elevrådet. Begge elevråd (MT og US) 
får en stående invitation. 
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Punkt 7 
Byggeriet på Svanen og Uglen 

Der er afsat midler til renovering af afdeling Uglen i budget 2018. 
 
Punkt 8 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen 
Et godt nyhedsbrev. Meget informativt. Usikkerhed om hvor mange der læser det. Fie 
Raviv får adgang til at sende nyhedsbrevet ud til alle forældre til børn på Øhavsskolen. 

Nyhedsbrevet vil fortsat også blive lagt på skolens hjemmeside. 
 
Punkt 9 

Skolefotografering 
En mulighed kunne være klassebilleder af klasserne - måske en digital bog med 
klassebillederne i. skolen kunne betale fotografen og det af få de billeder er en del af det 

at gå på Øhavsskolen. 
Punktet tages op igen på et kommende skolebestyrelsesmøde 
 

Punkt 10 
Eventuelt, herunder: hvordan oplevede vi mødet, hvad har vi evt. brug for justering på, 
og hvordan bliver vi stadig bedre til at sætte fokus?  

Mødeformen virker. Det er rart med orienteringspunkterne på skrift.  
Vi når igennem flere relevante punkter.  
Muligt punkt til næste gang – fordybelsesdagene på mellemtrinnet 

 
 


