
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Torsdag den 25. april 2019 
   

Tidspunkt:  Kl. 18:30-20.30 
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Uglen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:   

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
Dagsorden  

Mødet begyndte 18.45 

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering  

Dialogmøde med politikerne. Temaet er overgang fra børnehave over forårs-SFO til 

skole. 

Orientering om tildelingsmodellen, der næste år skal hente 5. millioner.  

Forældre og børn spørger om bestyrelserne i FMK om der er opbakning til at lave en 

lokalforening 

Henrik orienterede omkring ”kortere skoledag”. Vi har fået at vide at det må vi ikke 

planlægge med da Fynbus ikke vil ændre bustider, begrundet i at lovforslaget ikke 

er vedtaget. 

 

 

Punkt 3 

Sproget skaber virkeligheden 

Hvordan taler vi sammen om skolen og skolens indhold 

  

 Hvordan skaber vi, med udspring i bestyrelsen, en positiv fortælling om 

skolen, eleverne og forældrene? Fortællingen starter hos os. 

  

 Hvordan kan vi rammesætte kommunikationen og understøtte en konstruktiv 

og udviklende dialog om skolens rammer og indhold? 

 

Fie gav et oplæg. Generelt en oplevelse af at skolen omtales positivt blandt 

forældre og i nærmiljøet. Vi skal opfordre til dialog med forældre.  

Alt skal tage udgangspunkt i at eleverne skal blive så dygtige som de kan, og vores 

opgave er at skabe læring for eleverne. 

Bestyrelsen vil have opmærksomhed på måden der tales på. 

Der har været et rigtig godt arrangement med kommende 7. klasser fra 

Brahesminde skole og Bøgebjerg.  

 

Punkt 4 

Fremtidigt samarbejde med gymnasiet 

Ny rektor er ansat, og samarbejdsmulighederne er åbne  

 

 Hvad drømmer vi om, og hvilke input har vi i lyset af campustankegangen og 

kommunens udviklingsstrategi? 

Bestyrelsen vil gerne invitere Jesper ind til en drøftelse af, hvordan samarbejdet 

kan udbygges og understøttes. Henrik orienterede om samarbejdet med Dalum 

Landbrugsskole. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Side 2 

 

Punkt 5 

Dialogmøder med forældrene  

Opfølgning på datoer og indhold 

 

 Møde med forældre i indskolingen – dato og deltagerkreds  

 

 Dialogmøde med oplæg af Sofie Münster i halvanden time efterfulgt af dialog 

ved bestyrelsen d. 2. august eller 4. september 2019. Pris kr. 12.000. 

 

Mødet med indskolingen er d. 22 maj. Charlotte og Fie deltager fra bestyrelsen. 

Mødet er d. 4. september, hvor Sofie Münster kommer og giver et oplæg. 

 

 

Punkt 6 

Drøftelse om benyttelsen af barakkerne ved Uglen til kommunens 

sygeplejere 

Hvilken holdning har bestyrelsen til at kommunen påtænker at flytte 

sygeplejerskerne ind i barakkerne på afd. Uglen? 

 

Det er hjemmeplejen der overvejes at flytte ind i barakkerne, der er planlagt til 

nedrivning i forbindelse med Uglens renovering. Der er intet konkret, der er kun på 

overvejelses/rygte-plan. Bestyrelsen udtrykker bekymring vedrørende den øgede 

trafik, skolevej, parkering og legeplads. 

 

Punkt 7 

Madordning på Øhavsskolen  

 

Hvad ønsker vi at tilbyde og hvilke krav stiller vi? 

 

 Kost- og sundhedspolitik, herunder økologi  

 Intern/ekstern løsning 

 Lokal ressourceanvendelse, levering, håndtering og affald.  

 

Brian (Halcafeforpagter) er i dialog med Carsten Rasmussen, afdelingsleder på 

Svanen. Der planlægges med morgenbestilling. 

En mulighed kunne også være at vi involverede eleverne. 

Bestyrelsen vil gerne vide, hvad Svanens elevråd tænker og inddrage dem i en 

mulig løsning. 

 

Punkt 7 

Eventuelt 

Input til nyhedsbrev 

 

 

 

 


