
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Onsdag den 12. september 2018 
   

Tidspunkt:  Kl. 19:00-21.00  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Uglen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:  Jan 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

Dagsorden  

 

Godkendelse af referat 

 

Punkt 1  

Gensidig orientering ift. utilfredse forældre i skolen, flytning af børn, 

avisartikler, møde med politisk udvalg, reaktioner på månedsbrev mv.  

Hvad oplever bestyrelsen, hvor er vi lige nu, hvad gør det ved jer, og hvad kan vi 

lære af episoden og evt. gøre anderledes i fremtiden?  

Generelt oplever bestyrelsen at der opbakning til skolen blandt skolens forældre.  

Vi skal arbejde med kommunikation, så vi bliver bedre til at skabe tydelighed om 

skolen og skolens liv i en tid hvor alt kan skrives på de sociale medier.  

 

Punkt 2  

Høringssvar på de valgte besparelser – Første oplæg fra kommunalbestyrelsen 

følger.  

 

Det er måske ligeledes hensigtsmæssigt at bestyrelsen forholder sig til, efter hvilke 

princip de eventuelle besparelser skal foretages på Øhavsskolen.  

 

Et eksempel kunne være at den daglige undervisning altid prioriteres over kurser, 

uddannelse, udviklingsprojekter.  

 

Der er ikke andet høringsmateriale end det vi allerede har givet høringssvar på. 

Bestyrelsen har en forundring over at effektiviseringerne inden for skoleområdet 

ikke er beskrevet. 

Der blev drøftet, hvordan evt. effektiviseringer i dagligdagen kunne tage sig ud. 

Bestyrelsen prioriterer økonomien ud fra et princip om at det er læring og trivsel 

der vægtes.  

I forbindelse med den planlagte renovering af afdeling Uglen, der skal til for at gøre 

matriklen egnet til de elever der går der, vil bestyrelsen gerne se 

myndighedsprojektet. Det bliver lagt på hjemmesiden 

 

Punkt 3 

Bestyrelsens samarbejde 

Punkt 3 og 4 slås sammen 

Som ny bestyrelse er det vigtigt, at vi finder en samarbejdsform, rollefordeling 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? 

 



 

 

 

Side 2 

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

møderne? 

 

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

taler med ”en stemme” eksternt?  

 

Punkt 4 

Bestyrelseslørdag 

Det ser ud til at lørdag d. 22 september ud fra den udsendte Doodle vil være det 

hensigtsmæssige valg.  

Hvad skal indholdet være, og har vi brug for konsulenthjælp til at facilitere dagen? 

 

Bestyrelsen vil gerne klædes på til at kunne organisere sig og for at kunne lave 

principper 

Der blev drøftet hvad bestyrelsens opgave og rolle er i forhold til skolens 

virksomhed  

 

Bestyrelsens arbejdslørdag flyttes til efter den 31. oktober 

 

Poul-Arne laver en Doodle med mulige lørdage/søndage 

Vi henter en ude fra ind til at faciliterer processen 

 

Punkt 5  

Nyhedsbrev – råskitse, layout og ansvar for næste nyhedsbrev. 

  

Punkt 6 

Eventuelt 

7 deltager i dialogmødet 

5 deltager i bestyrelseskurset 

 

Bestyrelsen drøfter på et senere møde madordning på Øhavsskolen 

 

Spørgsmål fra bestyrelsen om anvendelsen af parkeringspladsen bag skolen op mod 

boldbanerne 

 


