
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Tirsdag den 26. februar 2019 
   

Tidspunkt:  Kl. 19:00-21.00 
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:  Helle 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering 

Orientering om SSP-arrangement med 7. klasserne 

Henrik orienterede om personalesituation i forbindelse med kommende skoleår 

Uge 10 er en fællesuge for Øhavsskolens matrikler. 9. klasse har eksamenstræning 

i den uge. 

Der er sat skilte op på Toftegaardsvej med standsning forbudt. 

Vi indkøber et skilt til parkeringspladsen ved boldbanerne på Uglen. Torben står for 

indkøb og får tilsendt skolens EAN-nummer 

Fie orienterede om kontakten til politikerne i forbindelse med effektiviseringerne i 

budgetår 2019. 

 

Punkt 3 

Buget 2019 og 2020, herunder økonomisk handleplan.  

 

Gennemgang af økonomisk handleplan og godkendelse af budget 2019  

 

Effektivisering, besparelser og elev/klassetilpasninger – konsekvenser, samt de 

første tanker om håndtering. Fagfordeling, klassestruktur mv.  

Budget og handleplan blev gennemgået 

Budgettet blev godkendt 

Klassestørrelser og tildeling af ressourcer og skolestruktur blev drøftet. 

 

Punkt 4 

Opfølgning på bestyrelseslørdag 

 

 Dialogmøder i indskoling i foråret.  

Hvor er vi, hvad er der brug for, samt næste skridt? 

Torben har talt med Katja. Torben afventer en dato 

Bestyrelsen inviteres med. 

Drøftelse af hvordan vi kan lave et arrangement med et fagligt relevant 

indhold for forældrene, der kunne trække mange forældre til.  

Evt. med en kendis. 

 

 Arbejdsgrupper under bestyrelsen, som arbejder videre med værdiord i 

visionen, således at de bliver konkretoperationelle (værdiprincipper) – fra 

bestyrelsesrummet til medarbejdere, børn og forældre.  

Poul-Arne laver en Doodle på et møde fra 16.00 til 19.30 i april 

 

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

samfundet og samfundet i skolen. Hvad kan det, og hvem gør hvad? 

Torben tager kontakten 

 



 

 

 

Side 2 

 Bestyrelsens ”teamprofil” – er der noget vi skal være særlige opmærksomme 

på, når vi planlægger bestyrelsesmøder eller temaer vi arbejder med? Se 

vedhæftede ”teamprofil”  

Det er muligt at bestyrelen vælger temaer som de vil arbejde med 

 

 

Punkt 5 

Opfølgende indsatser på karakterdebatten?  

 

Hvad er der behov for? Skriv fra bestyrelsen til overbygningen, forældremøder 

eller?  

Fokus på kommunikationen mellem skole og hjem. De aktiviteter og arrangementer 

der finder sted skal formidles ud i det omfang der er behov for det. 

 

Punkt 6 

Eventuelt 

Møde på Gymnasiet omkring uddannelse i Faaborg 

Henrik skal til ”Bus-møde” 

Madordning skal tages op på et kommende bestyrelsesmøde. 

Besked via intra omkring kantinens åbningstider på Uglen 

Fremtidigt tema omkring mad til eleverne 


