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Årsberetning fra Skolebestyrelsen 2017/18 
 

ØHAVSSKOLENS ANDET ÅR 

Selv om det til tider i dagligdagen virker som om, at Øhavsskolen med 

afdelingerne Uglen og Svanen altid har været der, så er skoleåret 2017/18 kun 

Øhavsskolens andet år. Vi er i skolebestyrelsen meget opmærksomme på, at der 

fortsat arbejdes fokuseret på at skabe en ny fælles kultur både for forældre, elever 

og medarbejdere: Vi skal beholde det gode, lade det knap så gode blive tilbage 

samt skabe noget nyt og endnu bedre. Det er skolebestyrelsens vurdering, at 

Øhavsskolen er godt på vej til at skabe et nyt ”vi”, hvilket også afspejles i årets 

trivselsundersøgelse, hvor Øhavsskolen ligger over gennemsnittet for kommunen. 

KOMMUNIKATION OG DIALOGMØDER 

Vi har i skolebestyrelsen haft fokus på, hvordan vi bedst kunne understøtte skolen 

og ledelsen, så vi kunne være med til at skabe den bedste skole for børnene. En af 

de udfordringer, som Øhavsskolen står med, er, at få inddraget forældrene. En del 

af skolens vision er netop, at ”Øhavsskolen er en aktiv del af samfundet. Her er vi 

sammen om at skabe forpligtende fællesskaber”, og det er en af skolebestyrelsens 

vigtigste opgaver, at få forældrene spejlet i denne værdi, så ”VI” laver den bedste 

skole for vores børn. 

Et af midlerne til at opnå dette er blandt andet månedlige nyhedsbreve fra 

skolebestyrelsen, hvor vi lyser på forskellige emner fra skolen. Der har ikke været 

mange reaktioner på nyhedsbrevene i løbet af året, men vi håber, at I har læst 

dem. Og lad også samtidig dette være en opfordring til at kontakte bestyrelsens 

medlemmer, hvis nyhedsbrevene vækker jeres nysgerrighed, og der er punkter, 

som I ønsker uddybet. 

Kommunikationsveje 

For at sikre den mest hensigtsmæssige kommunikationsvej har vi i 

skolebestyrelsen udarbejdet en oversigt over den bedste vej at gå, når vi som 

forældre vil i dialog med skolen. Vi vil gerne prøve at ensarte kommunikationsvejen, og gøre det mere tydeligt, hvem man 

starter med at henvende sig til, og hvordan man efterfølgende kan gå videre med sin henvendelse, hvis der vurderes behov 

herfor. Du kan finde dokumentet på skolens hjemmeside. 

Dialogmøder 

D. 7. november afholdte vi skoleårets første dialogmøde: Formålet med mødet var at kvalificere skolens antimobbestrategi 

set fra forældreperspektivet. 

Alle forældre på Øhavsskolen var inviteret med og mange tak til jer, der deltog. 

Det var et godt møde, hvor vi fik drøftet mobning – også når det bliver svært. Det blev besluttet, der skal arbejdes med 

antimobbestrategien hvert år sammen med forældrene. Du kan finde antimobbestrategien på skolens hjemmeside. 

Vi havde også inviteret til dialogmøde vedr. renovation på Uglen, men dette møde måtte desværre aflyses grundet 

manglende tilmeldinger. 

 

ÅRSBERETNING 

 

Årsberetningen er 

skolebestyrelsens beskrivelse 

af det forløbne år. 

Årsberetningen fungerer som 

et informationsredskab for 

skolens forældre og andre uden 

for skolebestyrelsen. 

 

Denne årsberetning omhandler 

skoleåret 2017/18 – og den 

samler op på de nyhedsbreve, 

som skolebestyrelsen har 

udsendt i løbet af skoleåret. 

 

God sommer 
Skolebestyrelsen vil gerne 

ønske alle forældre og 

personale på Øhavsskolen 

en rigtig god sommer. 

 

 

 
 

 

 



PRINCIPPER 

Skolebestyrelsen ønsker i samarbejde med lærerne og eleverne at udarbejde et princip om brug af mobiltelefoner på skolen. 

Vi er i skolebestyrelsen opmærksomme på, at et totalforbud af mobiltelefoner ikke er hensigtsmæssigt, men med 

udgangspunkt i de erfaringer, som nogle klasser på skolen allerede har gjort med ”mobilfrihed” samt med udgangspunkt i 

den forskning, der er på området, vil vi lave et princip som understøtter skolens vision og dermed skaber rum for bedring 

læringsmiljø for eleverne.  

ØKONOMI 

Det er en del af skolebestyrelsens opgaver at godkende skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for 

skolen. Øhavsskolens regnskab for skoleåret 2017/18 vil vise et akkumuleret underskud. Dette bl.a. med baggrund i et 

faldende elevtal og et deraf følgende lavere indtægtsgrundlag. Hertil omkostninger til ekskluderede elever, der omfatter 

elever som ikke længere går på Øhavsskolen, men i stedet er henvist til specialtilbud andre steder i kommunen. Øhavsskolen 

har fortsat en væsentlig del af udgiften til disse.  

Det faldende elevtal har desværre været en af årsagerne til, at skolen har fundet det nødvendigt, at reducere i lærerstaben.  

7 lærere stopper således i løbet af 2. halvår 2018. Sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune har Øhavsskolens budget og 

handleplan for kommende skoleår 2018/19 været gennemgået. Skolens budget for 2018/19 viser en reduktion af det 

akkumulerede underskud, og at der ud fra en alt-andet-lige betragtning, vil være balance igen i år 2019/20 i skolens budget.  

Fra skolebestyrelsen er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over og kede af, at det har været nødvendigt at afskedige lærere. Men 

set ud fra vores nuværende indtægtsgrundlag og med baggrund i en fremskrivning af elevprognoserne, så vurderes der 

desværre ikke for nuværende at være nogen anden løsning. 

De besparelser der, ud over reduktion af lærerlønninger er indlagt i Øhavsskolens budget for 2018/19 og 2019/20, vurderer 

vi i skolebestyrelse, at vi godt kan stå inde for. Der er primært tale om besparelser på materialer og aktivitetsudgifter, der 

ikke vurderes at få direkte indflydelse på kvaliteten af undervisningen.       

Fra skolebestyrelsen er vi opmærksomme på den forestående arbejdsbyrde for de tilbageværende lærere. For nok kommer 

der færre elever fremadrettet, men der er stadig mange opgaver tilbage at løse for en nu reduceret lærerstab.  

Noget andet der fremadrettet kan risikere at få ganske store konsekvenser for skolernes økonomi er, at man i Folketinget 

ikke kan nå til enighed om en kommunal udligningsreform. Det betyder i værste fald, at Faaborg-Midtfyn Kommunes 

udligningstilskud, kan blive beskåret eller helt bortfalde. Skolernes økonomi fylder væsentligt i alle kommuners budgetter. 

Der regnes p.t. i Faaborg-Midtfyn Kommune på, hvilke konsekvenser det i givet fald vil kunne medføre. Besparelser også i 

2019 kan således desværre ikke udelukkes. Besparelser som i givet fald også vil ramme Øhavsskolen. 

SKOLEBESTYRELSESVALG  

Vi havde valg til skolebestyrelsen d. 29-05-2018. 

Fra 01-08-2018 (dvs. start på skoleåret 2018/2019) ser skolebestyrelsen således ud: 

 

• Jan Dideriksen (genvalgt) 

• Fie Raviv (genvalgt) 

• Torben Pryds (ny) 

• Thomas Hansen (ny) 

• Lene Knudsen (ny) 

• Lotte Nielsen (ny) 

• Charlotte Skregeskov (ny) 

 



Suppleant: Lars Otte Petersen 

Det er lykkedes at få sammensat en meget bred bestyrelse af både nye og gamle medlemmer. Derudover er der 

repræsentanter fra indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og specialklasserne, hvilket er med til at styrke det arbejde, 

som skolebestyrelsen sidder med, i det vi kan sætte alle perspektiver i spil. 

 

Vi siger samtidig farvel til følgende bestyrelsesmedlemmer: 

• Jesper Lorenzen 

• Jane Rasmussen 

• Steen Krogh 

• Dorthe Andersen 

 

Mange tak for jeres arbejde og gode indsats i løbet af de sidste 4-8 år, både på Øhavsskolen, Sundskolen og 

Toftegårdsskolen. 

 

Med venlig hilsen  

Fie Raviv 

Skolebestyrelsesformand Øhavsskolen 


