
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Tirsdag den 3. april 2018 
   

Tidspunkt:  Kl. 19:00-21.00  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:  Jan 
   

Afbud:  Jesper, Lars, Jane 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Punkt 2 

Dagsorden 

 

Punkt 3 

Byggeproces på afd. Uglen 

Workshop torsdag, samt den næste del af processen  

Der laves en FD-dag hvor eleverne på Uglen kan konstruere deres ideer til, hvordan 

skolen skal se ud. Det skal bruges til oplæg til renovering af Uglen. Forældrene 

inviteres evt. med. 

 

Punkt 4 

Forældreinvolvering 

Skolen laver en organisering af, hvordan kontaktforældrene kan involveres i skolen 

og skolens udvikling. 

 

Punkt 5 

Dialog om skriftlig orientering 

Der kan endnu ikke sættes navne på opsigelser. En enkelt har opsagt sin stilling og 

en har søgt og fået bevilliget et års orlov uden løn. 

Der er blevet arbejdet med fraværet blandt personalet på mellemtrinnet. 

Der er en god proces i gang på Bangsboskolen både blandt elever, personale og 

forældre. 

 

Punkt 6 

Valg til skolebestyrelsen  

Der er indtil videre kun en kandidat der har meldt sig. Fie skriver direkte til 

forældrerødderne og skriver igen i nyhedsbrevet at der er valg til skolebestyrelsen. 

 

Punkt 7 

Skolebestyrelsen på skolens hjemmeside/Intra  

Henrik laver et oplæg og sender til Fie 

 

Punkt 8 

Dialogmøde 

Der er indkaldt til dialogmøde med Børne- & Ungeudvalget om Børne- og 

Ungepolitikken. Elevrådsrepræsentanter fra det store elevråd, skolebestyrelse, 

medarbejderrepræsentanter og skoleleder deltager 

 

Punkt 9 

Overgang til ungdomsuddannelserne. 

Øhavsskolen lægger blandt de bedste skoler i forhold til sende eleverne videre i 

ungdomsuddannelse. Faaborg Gymnasium har pt. svært ved at trække 

Øhavsskolens mange uddannelsesparate elever til i konkurrencen med andre 

uddannelsesinstitutioner. Vi er fortsat meget interesseret i at samarbejde med 

Faaborg Gymnasium om at fremme tilvalget af og overgangen mellem Øhavsskolen. 



 

 

 

Side 2 

Generel drøftelse af, hvilke initiativer Øhavsskolen kan sætte i spil i forhold til at 

differentierer undervisningen for alle elever. 

Hvordan får vi skabt et fokus, så der ikke kun er fokus på den traditionelle fag-

faglige boglige undervisning? 

 

 

Punkt 10  

Sådan håndterer vi klager på Øhavsskolen 

Punktet udsættes til der er flere forældrevalgte skolebestyrelsesrepræsentanter 

fremmødt. 

 

Punkt 11 

Principper 

Hvilke principper skal der være på Øhavsskolen?  

Måske skal de formuleres ud fra skolens vision. 

Skal bestyrelsen beskrive strategien om, hvordan visionen realiseres? 

Punktet tages op i den nye bestyrelse, når denne er valgt. 

 

Punkt 12 

Fie skriver nyhedsbrevet. 

 

Punkt 13 

Eventuelt 

 

 

 

 

 


