
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Onsdag den 12. december 2018 
   

Tidspunkt:  Kl. 17:00-19.00, herefter spisning på Spisehuset.  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:   

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

 

 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering  

Orientering om: 

 Parkerings- og standsningsforbud på Toftegårdsvej  

 10. klasse på Dalum Landbrugsskole – prøvehandling for skoleåret 

2019/2020 

 Sommerens karaktergennemsnit sammenlignet med FMK´s øvrige skoler og 

skolens socioøkonomiske faktor. (hvis de når at bliver offentliggjort for 

Opvækst og Læring) 

 Orientering fra ansættelsesudvalget 

 

Henrik orienterede om Korinth landbrugsskoles planer om at udbyde 10. klasse. 

Park og vej kan ikke give svar på forespørgslen om standsningsforbud på 

Toftegårdsvej, men de kan godt se problemet. 

Karaktererne er endnu ikke tilgængelige. Vi forventer at lægge på samme niveau 

eller bedre. 

Henrik orienterede om kommende tilpasninger af personaleantal fra 1. august 2018. 

Torben og Lotte orienterede omkring ansættelse af et par tidsbegrænsede stillinger, 

hvor Torben og Lotte deltog. Derudover er der ligeledes ansat en tidsbegrænset 

lærer på mellemtrinnet. 

Henrik efterlyser at bestyrelsen melder tilbage, når der udsendes høringssvar. 

Fie orienterede om julearrangementet på Svanen d. 5. december. 

 

Punkt 3 

Principper – hvorfor, hvordan og hvornår 

Dialog og beslutning om, hvordan bestyrelsen ønsker at principper skal indgå og 

være værktøj i skolens hverdag.  

 

 Hvad er de gode begrundelser for at anvende principper som styring og 

hvilke benspænd ser vi? 

 Hvordan kan principperne understøtte skolen vision og gøre den levende?  

 Hvis vi vælger at principper skal være et styringsværktøj i skolen, hvordan 

får vi så udarbejdet de nødvendige principper? 

 

Henrik laver to korte eksempler på principper, således at der ligeledes kan tages en 

dialog om eventuel form og indhold.  

Henrik havde lavet to eksempler som er sendt ud. 

Henrik læste op fra UVM’s information om hvad et princip er 

Bestyrelsen drøftede forskellen på de to eksempler og om Øhavsskolens principper 

skal være traditionelle eller værdiorienterede. 

Vi kunne involvere Gitte på bestyrelseslørdagen d. 12. januar omkring visionen. 

Hvad var det vi ville med den vision, og hvordan kan det bruges videre i arbejdet 

med principper. 



 

 

 

Side 2 

 

 

Punkt 4 

Konfirmationsforberedelse i skoletiden? 

På baggrund af bestyrelsens dialog på Intra, kunne det være hensigtsmæssigt at 

finde en afstemt holdning/et princip for, hvordan folkekirken kan ligge aktiviteter 

vedrørende konfirmationsforberedelsen i skoletiden.  

 

Hvad tænker bestyrelsen? 

 

Dialog omkring konfirmationsforberedelse og ture som en del af 

konfirmationsforberedelsen. 

Skolebestyrelsen anbefaler, at konfirmationsture hvis muligt skal placeres på en 

lørdag. I de tilfælde at en tur skal foregå på en skoledag, så skal den 

datofastsættes fra skoleårets start i samarbejde mellem skole og præster, og 

antallet af lektioner på den pågældende dag går fra de fastlagte 

konfirmationsforberedelsestimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 5 

Mobilpolitik/princip 

På baggrund af den tidligere bestyrelses holdning, har skolens afdelinger og 

elevrådet udarbejdet forslag til mobilpolitikken. Disse er sammenskrevet til et 

oplæg som er godkendt i skolens MED udvalg.  

 

Mobilpolitik på Øhavsskolen 

Læringsrummet på Øhavsskolen er som grundprincip mobilfrit, da energien i 

læringsrummet skal fokuseres på indhold, læringsmål og læringsfællesskabets 

sociale processer i stedet for på den enorme tiltrækningskraft, som mobiltelefonen 

har, når den er inden for syns, høre- og rækkevidde.  

Læringsrummet forstås som hele skoledagen, hvorfor hus- og årgangsteam laver 

regler og rammer for anvendelse af mobiltelefoner i frikvarterene. 

  



 

 

 

Side 3 

For at skabe mobilfrit læringsrum, skal mobiltelefonerne ligger i skoletasken og 

være på lydløs uden vibration. 

 

Mobiltelefonerne må tages op af taskerne, hvis læreren eller pædagogen skønner at 

aktivitetens læringsmål kalder på mobilbrug i læringsrummet fx, hvis der skal laves 

film, indtales lyd og dialog, eller telefonen skal anvendes til at læse QR koder. 

  

Ved aftaler med læreren eller pædagogen kan elever få lov til at ringe hjem eller i 

særlige tilfælde have mobiltelefonen fremme i timen, såfremt der ventes et vigtigt 

opkald fra hjemmet. 

  

  

Mobilpolitikken gælder for alle børn og voksne på skolen, er udarbejdet november 

2018 og evalueres og revideres årligt. 

 

Skolebestyrelsen vedtog mobilprincippet, så den er gældende fra dags dato. 

 

 

Punkt 6 

Eventuelt 

Mobbepolitikken har været en succes i den optik, at den har forbygget mobning og 

klager over mobning på Øhavsskolen i det forløbne år. Den er netop blevet 

revideret og er lagt på skolens hjemmeside. 

Lene undersøger skolemadkøb og udbringelses muligheder fra Karens køkken. Hun 

indhenter tilbud, som tages op på et kommende bestyrelsesmøde – Efterfølgende 

tilføjet: Sat på hold indtil videre indtil der har været drøftet kostpolitik. 


