
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Tirsdag den 21. maj 2019 
   

Tidspunkt:  Kl. 18:30-20.30 
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen og elevrådet på Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:  Jan 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Punkt 2 

Fremtidigt samarbejde med Faaborg Gymnasium  

Ny rektor Jesper Hasager Jensen deltager i dialog om samarbejdsmulighederne de kommende 

år, og hvilke gensidige forventninger vi har til hinanden.  

 

 Hvad drømmer vi om, og hvilke input har vi i fællesskab for at lykkedes med 

overgang til ungdomsuddannelse mv.  

 Fusion med Svendborg Erhvervsskole, samt 10. klasses udbud 

 

Jesper orienterede om Faaborg Gymnasium og samarbejdet med Svendborg 

Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole. Der  er tanker om Grundforløb 1 fra 

erhvervsuddannelserne, måske HTX , HF mv. Det afhænger om FG fusionerer med 

SG og SES. 

PT. Har vi brobygning, særligt 10. klasses tilbud, samfundsfagstilbud, science-cup 

og Science-cup junior, sprogdage, matematikdage, og et geo-bio-projekt. 

 

FG har fokus på at brande sig på at komme ”ud af klasselokalet” og ”spil i 

undervisningen” 

 

 

Punkt 3 

Spiseordning for eleverne på Øhavsskolen  

 

 Hvad er ambitionen og hvilket tilbud giver mening for eleverne, hvis de skal 

skifte Ris og Ruller og Lidl ud med et skoleforankret tilbud? 

 Hvilke krav stiller vi til sundhedsprofil og økologi? 

 Hvad gør vi ift. kantinetilbuddet på Uglen? I et økonomisk presset budget 

2019 og 2020 er det svært at anvende de nødvendige ressourcer på 

kantinen.  

 

Elevrådsrepræsentanterne deltog og gav deres syn på, hvad deres rører sig 

blandt eleverne omkring spise- og indkøbsvaner. Elevrådsrepræsentanterne 

mente at der var mange gode tilbud som der er nu.  

Forskellig muligheder blev drøftet. 

 

Elevrådet kunne tage drøftelsen blandt eleverne om, hvad der kunne være et 

godt tilbud. Det handler om en varm ret, som kan bestilles og betales inden 

skoleugen starter. 

 

Boden på Uglen lukkes pr. 1. august 2019 grundet økonomi. 

 

 

Punkt 4 

Gensidig orientering  

 Thomas – møde med lærerkredsen  

 10. klasse 



 

 

 

Side 2 

 Sammen om en sund alkoholpolitik for de unge – forældremøde på Svanen d. 

13. juni kl 16.30-18.00. Samarbejde mellem SSP og skolebestyrelsen ift. 

invitation og budskab? 

 Drøftelse blandt bestyrelsesformænd ang. ressourcetildeling til skolerne de 

seneste år 

 Fagfordeling og skema, overgangsmøder for forældre, samlet orientering om 

forandringer i kommende skoleår  

 Professionel kapitalmåling – internat i fagforeningen for TRIO, forsigtig 

fortolkning og næste skridt.   

 

Mødet med DLF handlede primært om den pressede økonomi. Forskellige forslag 

var på bordet omkring, hvad der kunne tages væk for at hente besparelserne. DLF 

gjorde opmærksom på at det primært handlede om stillinger. 

 

Bestyrelserne kunne melde ud omkring skolernes økonomiske vilkår- DLF vil bakke 

op. 

Det politiske fagudvalg kunne måske klædes bedre på at skolebestyrelserne. 

 

Bestyrelsen drøfter besparelser og effektiviseringer. 

 

Fie orienterede om skolebestyrelsesformændenes møder og deres drøftelser.  

 

Henrik orienterede om vores 10. klasses tilbud. Vi har 15 elever 10. klassen og 6 

elever til EUD 10. Vi har derudover et samarbejde med Korinth Landbrugsskole. 

 

Alkoholkulturen blandt de unge har givet anledning til bekymring. Derfor vil vi 

gerne i dialog med forældrene. Mødet forsøges lagt tirsdag d. 18. juni klokken 

16.30-til 18.00. SSP vil gerne samarbejde med skolebestyrelsen om dette. 

 

Fagfordeling og skema. Vi er godt på vej. Henrik orienterede om forandringerne i 

ledelsesteamet og ledelsesopgaverne i forhold til afdelingerne. 

 

TRIO var på internat. Øhavsskolen var godt placeret i undersøgelsen. Godt at vi så 

hurtigt efter en sammenlægning placerer os over landsgennemsnittet.  

 

Punkt. 5 

Eventuelt 

 

Torben P. tager kontakt til ”Vores Faaborg” 

 

Fie skal lave en årsberetning som skal laves mundtlig. Årsberetning gives den 4 

september. Alternativ laver Fie en video, der gøres tilgængelig for alle forældre. 

 

Poul-Arne laver en Doodle på to møder - to til høring og et af dem også omkring 

forberedelse til mødet d. 4. september med Sofie Münster 

 

Sommermøde er d. 20 juni kl 17.00-19.00 og afslutning fra 19.00-21.00 


