
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Tirsdag den 22. januar 2019 
   

Tidspunkt:  Kl. 18:30-20.30(21.00)  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Uglen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:  Thomas, Jan, Lars 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering  

 Fremtidens Skole  

 10. klasse på Dalum Landbrugsskole – prøvehandling for skoleåret 

2019/2020 

 Økonomitilpasning 2019 og 2020 som følge af effektiviseringstiltag i 

kommunen  

Poul-Arne orienterede om deling af videoen fra Marokko, og at alle forældre på 

afdeling Svanen har fået besked via Intra med opfordring til at tale med deres børn. 

Fie orienterede om workshops med 17,4 udvalget, hvor bl.a. Danske skoleelver 

deltog. 

Henrik orienterede om 10. klasse på Dalum Landbrugsskole.  

Henrik orienterede også om kommende besparelser, der skal udmøntes i 2019 og 

2020. Brian Urban har fra Musmann har fremsendt et rapport vedrørende 

Øhavsskolens økonomi. 

Poul-Arne og Henrik holder møde med Michael Graversen d. 30. januar. 

Samtale omkring, hvad bestyrelsen kan gøre i forhold til de kommende 

effektiviseringer, der kommer lige efter fyringsrunden i december. 

Bestyrelsen kontakter det politiske udvalg. 

Fie sender en invitation ud til det politiske udvalg, da bestyrelsen gerne vil i dialog 

omkring besparelserne i 2019. 

 

 

Punkt 3 

Karaktergennemsnit på Øhavsskolen og i FMK 

Som det fremgår af nedenstående tabel, har der ved sidste sommers prøveafvikling 

være fald i gennemsnitskaraktererne på flere skoler i FMK, herunder på 

Øhavsskolen.  

Karakterer for kommunens skoler  

       

  2017 2018 Socioøkonomisk faktor  

       

       

Brobyskolerne 7,5 7,2 6,5   

       

Broskolerne  7,2 6,7   

       

Broby Fri og Efterskole 7,2 5,2 6,2   

       

Carl Nielsen-skolen 7,3 6 6,1   

       

Ferritslev friskole 7,6 6,8 7   

       



 

 

 

Side 2 

Gislev friskole 8 6,9 6,8   

       

Hjemly friskole 9,1 8,5 8   

       

Nordagerskolen 7,7 7 6,9   

       

Ndr. Lyndelse Friskole 8 8 7,7   

       

Ringe Kost og realskole 4,4 5 5,2   

       

Tingagerskolen 6,9 6,3 6,1   

       

Øhavsskolen 6,1 6 6,2   

       

Kommunegennemsnit  6,5    

       

      

       
 

 

 Undersøgelser og indsatser på baggrund af resultatet – hvad har vi allerede 

gjort? 

 

 Fokus ift. de forestående prøver  

 

 Den socioøkonomiske faktor – hvordan kan vi sammen skabe høje 

forventninger til skole, resultater og videre uddannelse trods signifikant fald i 

socioøkonomisk faktor over de seneste år?  

 

Henrik orienterede om, hvad vi har gjort indtil nu 

Samtaler om karaktergivningen. Har holdt eksamensmøder med 9. klasse, vi har 

haft fokus før under og efter terminsprøverne. Gennemgang af alle 

standspunktkaraktererne og udarbejdelse af indsatsplaner for ikke 

uddannelsesparate elever. Vi laver eksamenstræning til mundtlige prøver. 

Vi skal tale karaktererne op, så forældrene højner deres forventninger til deres 

børns skolegang. Skolen skal have fokus på arbejdet med elevernes lyst til at lære. 

 

 

 

Punkt 4 

Opfølgning på bestyrelseslørdag d. 12. januar.  

 

Næste skridt – hvad skal der til for at realisere visionstiltagene, og hvordan bringer 

vi visionens øvrige ”værdiord” i spil og gør dem operationelle for bestyrelsen, 

medarbejdere og forældre/elever? 

 

 Forældremøder/infomøder/dialogmøder for nye bh. klasser og/eller 

indskolingsforældre om krav og forventninger samt muligheder for deltagelse 

og involvering i skolen, kommunikationsrammer mv.  

 

Drøftelse af hvem I bestyrelsen der gør hvad. Hvordan får vi skolens værdier 

ud til forældrene.  

Forældremøderne skal være anderledes, så forældrene bliver mere aktive. 



 

 

 

Side 3 

Hvad skal forældrene forholde sig til på mødet? 

Torben vil gerne være med til at planlægge hvor og hvornår 

Der skal være en proces. 

De der skal afholde det skal klædes på. 

Fie, Charlotte, Helle, Torben og Poul-Arne holder indholdsmøder 

Gerne en dag hvor der er forældremøder. 

 

 Arbejdsgrupper under bestyrelsen, som arbejder videre med værdiord i 

visionen, således at de bliver konkretoperationelle (værdiprincipper)  

 

 Dialog med Faaborgegnen – erhvervsnetværk. Den gode historie/skolen i 

samfundet og samfundet i skolen.  

 

P-Plads fra bestyrelseslørdag:  

 Hvilke historier fortæller vi om skolen og hvordan? 

 Temaaften om konflikter (konflikter som en del af det at være menneske og 

evne til at indgå i dem konstruktivt)  

 

 

 

Punkt 6 

Eventuelt 

Fie skriver nyhedsbrevet 


