
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Onsdag den 15. august 2018 
   

Tidspunkt:  Kl. 19:00-21.00  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:   

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

Dagsorden  

 

 

Punkt 1 

Bestyrelsen konstituerer sig, samt aftaler valgperiode for de enkelte.  

Fie Raviv er formand, Torben Pryds er næstformand 

Fie, Jan og Charlotte er valgt for en toårig periode. 

 

Punkt 2 

Kort orientering om skolestart, avisartikel søndag d. 12 august mv.  

Henrik orienterede om den kritik af Øhavsskolen, der kommer til udtryk bl.a. på 

Facebook fra en mindre gruppe forældre. Bestyrelsen drøftede kritikken. 

Bestyrelsen vil bede BU-udvalget om et møde. 

 

Punkt 3  

Høringssvar på kommunens sparekatalog for budget 2019. Vi tager en dialog om de 

mulige konsekvenser de eksakte spareforslag vil have for Øhavsskolen, vores 

muligheder for at realisere de opsatte mål, og for skolens udviklingsmuligheder.  

 

Sparekataloget udsendes af kommunen på mandag d. 13/8, hvorefter jeg 

videreformidler det til bestyrelsen, sådan at I har en mulighed for at være 

forberedte inden vi mødes.   

Bestyrelsen drøftede de dele af sparekataloget som direkte berører Øhavsskolen. 

Bestyrelsen vil give høringssvar omkring udsættelse af renoveringen af afdeling 

Uglen. Bestyrelsen er imod udsættelsen og ser renoveringen som en væsentlig del 

af skolesammenlægningen.  

Besparelsen på to-lærerordningen og på inklusionsmidlerne vil primært ramme de 

store skoler, da de har klasser med mange elever.  

Bestyrelsen finder det vigtigt at alle børn har mulighed for at komme i SFO. 

Bestyrelsen ønsker at svømmeundervisningen fortsætter på Øhavsskolen også 

selvom buskørslen fjernes. 

Henrik udformer et høringssvar. 

 

Punkt 4 – Udskydes til næste møde 

Bestyrelsens samarbejde i kommende skoleår. 

Som ny bestyrelse er det vigtigt, at vi finder en samarbejdes form, rolle fordeling 

mv. således at vi funktionelt kan møde de opgaver og udfordringer der opstår hen 

over skoleåret.  

 

Vi skal derfor have afstem en samarbejdes og samværsform som alle finder 

hensigtsmæssig – vi tager derfor en debat med udgangspunkt i nedenstående 

spørgsmål:    

 

Hvad brænder vi hver især for at lykkedes med og hvordan kan vi skabe fælles mål 

og indsatsområder for bestyrelsens arbejde?  

 

Hvordan ønsker vi at arbejde sammen på møderne og mellem møderne – hvem kan 

udtale sig, hvordan tager vi mod henvendelser mv? 

 

Hvilken mødeform vil være bedst for bestyrelsen og hvordan skabes dagsorden til 

møderne? 



 

 

 

Side 2 

 

Hvilke loyalitetsprincipper arbejder vi efter og hvordan sørger vi for at bestyrelsen 

taler med ”en stemme” eksternt?  

 

Skal vi evt. holde en Bestyrelsesdag, hvor vi finder pejlemærker og principper for 

samarbejde og de fælles mål vi har for bestyrelsens arbejde det/de kommende år?   

 

Punkt 5  

Nyhedsbrev – råskitse, layout og ansvar for næste nyhedsbrev. 

Fie skriver nyhedsbrev 

  

Punkt 6 

Eventuelt 

Fie undersøger muligheden for at rykke dialogmødet med politikere frem til før 

budgetforhandlingerne. 

 

Fie vil gerne have en lørdag, hvor bestyrelsen lærer hinanden at kende og fokuserer 

på, hvad de gerne vil arbejde med i bestyrelsesperioden. 


