
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Torsdag 20. juni 2019 
   

Tidspunkt:  Kl. 17:00- 18.30, herefter spisning  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:  Thomas, Torben 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering  

 

 Sammen om en sej kultur uden alkohol 

 Aula 

 

Fie orienterede om mødet d. 18. juni. Emnet var at alkohol og evt. retningslinjer for 

de unge mennesker er et forældreansvar, skolen tilbyder rammer, og SSP kan 

tilbyde rådgivning. 

Generelt var der på mødet enighed om at forældrene kontakter hinanden. 

 

Henrik orienterede om at AULA er udsat 

Kararakterne ser lidt bedre ud end sidste år, de mundtlige prøver en del bedre. 

De tiltag som skolen har sat i gang i år ser ud til at have virket 

I trivselsundersøgelsen er der klasser der lægger rigtigt godt. Det er vigtigt at være 

undersøgende på, hvad der netop har gjort en positiv forskel for netop dem. 

 

Fie og Charlotte har været på ”roadshow” i indskolingen. Det var rigtig godt, og der 

var et stort fremmøde og der var en god dialolg 

Invitationen til arrangementet i kommende skoleår lægges på intra 

 

 

 

Punkt 3 

Frokostordning for eleverne i 4-9. klasse  

Opfølgning på undersøgelse på Intra og næste skridt  

 

107 har deltaget med følgende besvarelse.  

 

70  har sagt ja/deltager osv 

8  vil høre mere  
29  har sagt nej/deltager ikke osv 

     
 

Vi afventer tilbagemeldinger fra elevrådet omkring, hvad eleverne mener 

Der arbejdes videre med en løsning. 

 

Punkt 4 

Skoleårets planlægning – afkortning af skoletiden  

Som I ved, har vi allerede planlagt med at afkorte skoletiden i indskolingen i 

kommende skoleår – dette med 3x45 min.  

 

Kommunalbestyrelsen har nu besluttet, at det ligeledes vil være muligt med 

konvertering/afkortning i mellemtrinnet og overbygningen  

 



 

 

 

Side 2 

Bestyrelsen skal derfor forholde sig til, om det giver mening ift. vores struktur, da 

forkortelsen kun kan ske i den understøttende undervisning, hvilket betyder at det 

er fordybelsesdage og linjedagene, som skal afkortes, eller alternativt at vi skal lave 

strukturen om, således at den understøttende undervisning spredes ud på 

skoleugen og linje- og fordybelsesdagen afskaffes.  

 

Teksten lyder som følger:  

 

1. Konvertering af understøttende undervisning på mellemtrinnet (4.-6. klasse) (jf §16 d) 

Alle klasser på mellemtrinnet vil fremover komme til at få mulighed for at afkorte med op til to ugentlige 

undervisningstimer inkl. pauser med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et 

tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Dvs. den ugentlige undervisningstid kan reduceres fra 33 

timer til 31 timer. 

 

Dermed kommer kravet om konkret og individuel vurdering til at bortfalde, og muligheden for konvertering 

af understøttende undervisning vil ikke længere kun gælde i særlige tilfælde. Det fremgår af 

bestemmelsen i § 16 d i folkeskoleloven. 

 

De andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, vil kunne være: 

• To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling 

• Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever 

• Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse 

 

Det er skolelederen, der skal ansøge Chef for Opvækst og Læring om godkendelsen til at fravige en 

mindste varighed af undervisningstiden, herunder indhente skolebestyrelsens udtalelse herom.  

 

 

Begrundelsen i ansøgning og godkendelse skal gives for den klasse, årgang eller for hele mellemtrinnet, 

der ønskes afkortet for. 

 

Bestyrelsen vil rigtig gerne beholde fordybelses- og linje-dage.  

Dog afkortes en af de lange dage. På mellemtrinnet lægger planlægningen af forkortelsen hos teamet. I 

udskolingen afkortes linjedagen. Begge afdelinger forkorter med en klokketime. 

 

Punkt 4 

Eventuelt 

Der huserer forskellige rygter om skoleskift blandt eleverne, men der er ingen der 

ved noget konkret. 


