
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Onsdag den 10. oktober 2018 
   

Tidspunkt:  Kl. 19:00-21.00  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:  
Lene 

 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering  

Formøde med forældre  

Bestyrelsen havde et formøde, hvor de udtrykte opbakning til skolens ledelse 

Fællesmøde – stemning på baggrund af avisartikler, utilfredse forældre mv.  

Pædagogisk lørdag  

Samarbejde med Faaborg Gymnasium  

Samarbejdspartnerne fra SES og FG inviteres til et fremtidigt møde 

MUS 

Mus har været afholdt – mangler endnu et par dage 

Infomedia – god omtale af Åben Skole/samarbejde med de lokale idrætsforeninger 

og arkitekturens dag 

Henrik orienterede 

 

Punkt 3 

Budget og økonomi 2018 og 2019 konsekvenser og handlinger 

Vi ser på hovedpunkterne i vores økonomi/regnskab 2018 og budget 2019 og giver 

bud på fremtidens konsekvenser og betingelser.  

Vores økonomi er påvirket af:  

 Modtagerklasser 

 Renovering Uglen 

 Inklusions- og eksklusionselever 

 Elevtal og klassestørrelser 

 Fravær og vikardækning 

 Effektivisering – Attraktive og effektive arbejdspladser  

 Ubalance mellem tildeling og lønudgift anciennitet  

Mulige konsekvenser og handlinger 

Budgetforventninger og fremtidige handlemuligheder blev gennemgået 

 

Punkt 4 – Udsættes til næste møde 

Standsningsforbud på Uglen  

Forslag om at undersøge muligheden for at få indført ”Standsning forbudt” på 

Toftegårdsvej. 

 

Der er en del trafik på Toftegårdsvej i forbindelse med skoledagens begyndelse og 

skoledagens afslutning. Der kører flere busser til og fra Uglen og mange forældre 

bringer og henter deres børn i bil. 

 

Trafikken bliver i den grad generet af parkerede biler på Toftegårdsvej, ligesom det 

er forbundet med stor usikkerhed at bevare det fulde overblik over gående, biler og 

busser, når man samtidig skal tage højde for de parkerede biler på vejen. 



 

 

 

Side 2 

 

Det foreslås derfor, at vi kontakter By, Land og Kultur og forespørger om 

muligheden for, at der kan indføres standsning forbudt på Toftegårdsvej – f.eks. i 

tidsrummene: 

Hverdage kl. 7.30-8.30 og 14.00-16.00 

 

Bilag udsendes 

 

 

 

 

 

 

Punkt 5 – Udsættes til næste møde 

Kommunikationsstrategi 

Hvordan skaber vi historien om en skole vi sammen kan være stolte af? 

Hvordan kan vi understøtte en større forældreinvolvering og forældreopbakning? 

Hvordan gør vi fællesskabet til den drivende kraft i skolen? 

 

Hvilke handlinger og indsatser kan vi foretage i bestyrelse og ledelse og 

hvordan/hvor kan vi evt. hente hjælp til opgaven? 

 

Punkt 6 

Bestyrelsesdag 

Dato på baggrund af doodle? 

Hvad er bestyrelsen optaget af, eller nysgerrig på i skolen, og hvad er ambitionen 

for de næste års arbejde? 

Oplæg til indhold på dagen:  

Fælles visionsforståelse – hvad giver det anledning til ift. indsatser i skolen og i 

bestyrelsen  

Nødvendige principper og bestyrelsens arbejde med disse 

 

Bestyrelsesdag bliver lørdag d. 24. november 

 

Punkt 7 

Eventuelt 

Spørgsmål fra en forældre - Hvordan hænger det sammen, når eleverne cykler i 

skoletiden.  

Skolen har altid ansvaret, når det er i skoletiden, men eleverne kan godt køre selv 

ud til fx forskellige tilbud. 

Forældre der er i tvivl opfordres til at kontakte lærerne. 

 


