
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Torsdag den 16. november 2017 
   

Tidspunkt:  Kl. 19:00-21.00  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:  Steen, Jan, Kamilla, Lars 

 
  



 

 

 

Side 1 

 
Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Punkt 2 

Dagsorden 

 

Design af dagsorden – hvad er vigtigt, hvad skal i fokus og hvad er der behov for dialog om? 

Punkterne der drøftes vælges blandt nedestående. 

 

Dialog om skriftlig orientering – eventuelle spørgsmål og uddybning af skriftlig orientering 

Henrik uddybede det skriftlige oplæg, herunder skolens økonomiske status. 

 

Momo 

Det er en fortsat proces at få Momo fuldt udbygget og få sat i spil i forhold til kommunikation. 

Momo danner elevplanerne på bagkant, når de enkelte forløb afsluttes. 

 

Opsamling på dialogmøde d. 7/11 – sammen om trivsel for alle børn på Øhavsskolen, herunder 

drøftelse om skolens nye antimobbestrategi og forældrenes klagemulighed, samt evt. yderligere 

indsatsområder ved bestyrelsen 

Bestyrelsen laver en sammenfatning af aftenens møde.  

På baggrund af dette møde indkaldes alle kontaktforældre til et møde med bestyrelsen, hvor 

kontaktforældrenes rolle drøftes.  

Sammen laves en beskrivelse af, hvad kontaktforældre har som opgave og hvilke muligheder de har 

på Øhavsskolen. 

Enighed om at arrangere et dialogmøde i foråret med kontaktforældre 

Forslag fra dialogmødet skrives sammen til anbefalinger. 

 

Status skolesammenlægning 

På baggrund af bestyrelsens skriv om status på skolesammenlægningen tages en dialog om, hvordan 

vi kan inddrage skolens forældre i status – eks. ved udsendelse af status fra bestyrelsen  

Statusbeskrivelsen fra skolebestyrelsen deles med forældrene. Vedlægges separat med nyhedsbrevet 

for november. 

 

  

Valg til skolebestyrelsen – opfølgning på, hvem der er på valg, hvordan kan det bedst 

kommunikeres, hvordan finder vi nye kandidater, hvilke praktiske foranstaltninger skal løses mv? 

Lars og Fie genopstiller. Bestyrelsen opfordrer forældrene opfordres til at stille op, 

 

Skolefotografering – på baggrund af dialog på sidste møde, vil vi gerne have en beslutning på, 

hvorvidt skolefotografering kan udgå fra skolens portefølje, erstattet med klassefoto, som kan 

downloades af alle forældre gratis. 

Forslaget om at lade skolefotografering udgå og erstattes med et klassefoto, der kan downloades. 

 

Udbredelsen af den formidling af events og historier fra dagligdagen 

Udbredelsen kan af de gode historier kan vi selv stå for, bl.a. ved at invitere politikere og presse til 

skolen. Forældre og medarbejdere har en opgave med dette. 

 

Skolebestyrelsen på skolens hjemmeside/Intra - beskrivelse af arbejde, fokus, medlemmer mv. 

Hvordan gør vi?  

Information til nye forældre, skolebestyrelsen og udskoling er stadig tom sider på hjemmesider. 

   

Nyhedsbrev – råskitse, layout og ansvar for næste nyhedsbrev. 



 

 

 

Side 2 

Fie laver nyhedsbrevet, der indeholder de væsentligste punkter fra den skriftlige orientering og dagens 

møde. 

 

  

Punkt 3 

Eventuelt, herunder: hvordan oplevede vi mødet, hvad har vi evt. brug for justering på, og hvordan 

bliver vi stadig bedre til at sætte fokus? 


