
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Torsdag 15. august 2019 
   

Tidspunkt:  Kl. 18:30- 20.30 
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:   

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering  

 Skolestart 

 Frokostordning evt. forsøgsordning fra 1. september til efterårsferien.  

 Busdrift ifm. afkortning af skoledagen.   

Vi har haft en rigtig god skolestart. Dejligt af se glade børn, forældre og 

personale. 

Vi evaluerer frokostordningen fra Karens Køkken i Øster Hæsinge i løbet af året. 

Bussen kører først tidligere på de afkortede dage fra januar 2020. 

 

 

Punkt 3 

Budget 2020 - drøftelse og udarbejdelse af høringssvar 

 

På baggrund af offentliggørelse af spare- og effektiviseringsforslag, forslag til 
basisbudgetændringer samt forslag til ny drift inden for rammen, drøftes og 
udarbejdes høringssvar for at være med til at 
kvalificere kommunalbestyrelsens beslutninger for budget 2020.  
 
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Okonomi/Budget_2020/Budgetmateriale/6._For

slag_til_besparelser.pdf 

 

https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Okonomi/Budget_2020/Budgetmateriale/5._For

slag_til_effektiviseringer.pdf 

 
Der skal ligeledes gives høring på ny tildelingsmodel til skolerne, samt 
styrelsesvedtægterne for skoleområdet – disse er vedhæftet  
 
Bestyrelsen skal afgive høringssvar til budgetsparekataloget 
Budgetkataloget er baseret på salamimetoden, hvor der skæres lidt på det 
hele, frem for at fokusere på, hvad er det man vil med skolerne. Et forslag 
der kunne være en del af kataloget er skolestrukturen – med andre ord: 
Hvilken skolestruktur skal FMK have så midlerne kan bruges på en måde der 
giver de bedste forudsætninger for læring for alle elever i FMK. 
 
Bedre planlægning på skolerne er skrivebordsarbejde. Der er behov for at 
det bliver specificeret, hvad der skal være mindre af, da der allerede nu 
finder optimal planlægning sted. Se Musmaans rapporten fra 2018. 
 
Skolebestyrelsen går ind for forslaget om øget forældrebetaling på ødelagte 
chromebooks 
 
En mulighed kunne ligeledes være at se på skolernes følgeudgifter til kulturel 
rygsæk og erhvervsrygsækken. 

https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Okonomi/Budget_2020/Budgetmateriale/6._Forslag_til_besparelser.pdf
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Okonomi/Budget_2020/Budgetmateriale/6._Forslag_til_besparelser.pdf
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Okonomi/Budget_2020/Budgetmateriale/5._Forslag_til_effektiviseringer.pdf
https://www.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Okonomi/Budget_2020/Budgetmateriale/5._Forslag_til_effektiviseringer.pdf


 

 

 

Side 2 

 
 
 
Det er bestyrelsens holdning at i en tid, hvor ressourcerne er knappe at 
allokere midlerne til kerneopgaven med tilrettelæggelse af læring for 
eleverne frem for kommunale prestigeprojekter. 
 
Kortere åbningstid i SFO skal være lokalt afstemt. 
 
Bestyrelsen er imod lukningen af SFO2, men kan se perspektiver i at der fx 
kun var åbent 4 dage om ugen eller at forældrebetalingen stiger til samme 
niveau som almindelig SFO 
 
Bestyrelsen synes det er en god ide at læsetilbuddet kommer ud på skolerne 
og at lærerne bliver opkvalificeret til at løse opgaven. 
 
 
 
 
 
 
 

Punkt 4 

Styringsvedtægter 

Bestyrelsen har ingen kommentarer 

 

Punkt 5 

Tildelingsmodel 

Modellen er mere gennemskuelig. Der kunne dog være en tildeling til store klasser. 

 

Punkt 6 

Planlægning af forældrearrangement med Sofie Münster d. 4/9 kl. 18.30 

 

Status på tilmelding og evt. indsats på at skærpe fremmødet  

 

Velkomst og rammesætning 

 

Faciliteret dialog ved bestyrelsen – Hvilke fokuspunkter vil vi highlighte med hvilket 

formål? Hvilke proces kan vi hensigtsmæssigt sætte i spil? 

 

Bevidning af forældrenes indspil/udsagn samt tak for i dag.  

 

Status på tilmelding er pt. 34 tilmeldte. 

Forældrene får en reminder til forældremøderne, Fie skriver i nyhedsbrevet og 

Henrik skriver ud. 

Vi mødes d. 2. september klokken 16.30 til 19.00 og planlægger. 

 

 

 

Punkt 7 

Eventuelt 

Poul-Arne laver en Doodle med møder i efteråret 

 

Bank 



 

 

 

Side 3 

Værdiprincip – tilbagemelding fra medarbejderne  


