
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Tirsdag den 19. marts 2019 
   

Tidspunkt:  Kl. 19:00-21.00 
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Uglen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:  Jan, Lotte, Lars 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat er godkendt 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering  

Fie er blevet kontaktet af Peter fra kreds 80 med henblik på at påvirke politikere og 

kommunal administration. Skolebestyrelsen drøftede en evt. deltagelse i et DLF-

arrangement. 

 

Fie orienterede om uddannelsesarrangement på Faaborg Gymnasium, hvor Henrik 

og Fie deltog. Emnet var fremtidens uddannelse. 

 

Charlotte orienterede om mødet med kommende 6. klasser om sammenlægningen 

af klasserne. Der var en god og konstruktiv stemning. 

 

På fremtidens skolemødet blev projektugen omkring at sætte spor i Faaborg rost.  

Bestyrelsen drøftede projektugen, og vi er enige om at kommunikationen forud for 

sådanne arrangementer skal forbedres. 

 

 

Punkt 3 

Fleksibel dagsorden  

Fie og jeg har drøftet indholdet på dette bestyrelsesmøde. Vi er kommet frem til, at 

der er mange emner, temaer eller ideer, som kræver opfølgning, hvorfor vi på selve 

mødet sammen må lave den konkrete dagsorden, som er mest relevant og rammer 

målskiven bedst.  

 

Fremtidens skole  

Deltagelse i workshops, anbefalinger mv. Hvad ser vi i spil på Øhavsskolen?  

Fie orienterede omkring udvalgets med demokratisk dannelse, fremtidig 

uddannelse, erhvervsrygsækken, brugen af understøttende undervisning og 

tilknytningen til civilsamfundet. 

Elevrådet inviteres med på et bestyrelsesmøder i foråret og efteråret. 

 

Fagfordeling og skema 

Opdatering på struktur og rammer på kommende skoleår, proces, involvering og 

eventuel debat om anvendelse af holddeling på tværs af årgange. Kortere skoledag 

i indskolingen, valgfag og busdrift.  

Fagfordelingsudkastet præsenteres for lærerne d. 26. marts 

Planlægningen er i fuld gang. Vi afventer politisk vedtagelse omkring ændringer i 

lovgrundlaget.  

 

Forældrearrangement i foråret og august  

Forældreinvolvering og forventninger 

Opfølgning og tilbagemeldinger, planlægning og dato mv.  

22 maj 18.00-20.00 møde for forældrene til kommende SFO-børn. Fie og Charlotte 

dukker op. 



 

 

 

Side 2 

Bestyrelsen inviterer Sofie Münster til et forældrearrangement i august. Hun kan 

bidrage til refleksion og overvejelser i forhold til forældrerollen. Henrik undersøger 

prisen og finder en dato. 

 

 

 

Kommunikation 

Hvordan skaber vi som skole større forældreforståelse for og opbakning til den 

varierede skoledag i form at forskellige læringsrum, læringsarenaer og læringsstile?  

Hvordan bliver vi bedre til at kommunikere. Fie synes godt om Henriks svar 

omkring ”21 skills” - http://info.21skills.dk/  

Hvordan kommer vi i dialog med forældrene om at gøre det bedre. 

 

Sammenlægning af klasser og ny struktur  

Kommunikation, dialog og stemning 

Som nævnt i orienteringen så forløb mødet med forældre fra 5. årgang godt og der 

var god og konstruktiv stemning. 

Antal af eleverne til 10. klasse er faldende. 

 

Udsættes til nøæste møde 

Spiseordning, kostpolitik og samarbejde med eksterne udbydere 

Hvad drømmer vi om, og hvordan kan vi skabe et realistisk og bæredygtigt projekt?  

 

 

BUS-drift 

De dage hvor indskolingen har kortere skoledag bliver mandag, tirsdag og fredag. 

Herved koster det ikke skolen til ekstra busdrift. 

 

Punkt 4 

Dagsorden til vores værdiprincipmøde  

Hvad er det væsentligste vi kan bruge vores tid på, og hvordan samskaber vi et 

resultat, som giver den nødvendige effekt? 

Henrik laver en dagsorden. Send evt. indspil til Henrik 

 

Punkt 5 

Eventuelt 

Renoveringen af Uglen i 2020. Bliver vi renoveret, og er der noget bestyrelsen skal 

gøre. 

Bliver vi samlet på en lokation?  

Henrik har bragt spørgsmålet videre, men har endnu ikke modtaget andet svar. 

http://info.21skills.dk/

