
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Torsdag 26. september 2019 
   

Tidspunkt:  Kl. 18:30- 20.30  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Uglen. 
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:  Lotte 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat er godkendt 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering  

 2. høring budget  

 Busdrift ifm. afkortning af skoledagen.  

 Første erfaringer med spiseordning fra Karens køkken.   

 

Vi fastholder vores tidligere høringssvar 

Busdrift. Bussen kører ikke, da det er forbundet med en for stor udgift. 

 

Skolen vil sandsynligvis modtage penge til pasning af elever, der ikke kan komme 

hjem. 

 

Indtil videre er der ikke voldsomt mange der er koblet på Karens Køkken.  

Forældre der måtte have klagepunkter eller andet skal henvende sig direkte til 

Karens Køkken 

 

 

Punkt 3 

Arrangement med Sofie Münster 

 

 Evaluering af arrangement  

 Input fra forældre – sammenskrevet og udsendt af Lene 

 Næste skridt – hvad giver vores erfaringer anledning til? 

 

De deltagende forældre gav udtryk for at det var et godt arrangement, og der er 

kommet mange positive tilbagemeldinger. Ærgerligt der ikke kom flere.  

Måske skal vi tale ind i at børnene præsenterer et oplæg for forældrene. 

 

Der er mange muligheder. Måske invitere klasserødderne ind til dialog omkring 

indholdet i de mange forældreinput. 

 

Bestyrelsesmødet d. 20. november konverteres til et klasserodsmøde 

 

Punkt 4 

Sammen om at understøtte elevernes fremmøde i skolen  

 

Hvordan kan bestyrelsen bidrage til en kultur eller praksis, som understøtter alle 

elever i at komme i skole. 

Skolen er vigtig for alle børn, og den centrale kultur- og dannelsesinstitution i 

børnenes liv. Vi har derfor et fælles ansvar for at synliggøre skolen og gøre det 

vigtigt at alle elever deltager og bidrager til fællesskabet  

 

Link til paragraf 3: 

http://skole.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20190278-

full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk  

     
Det er landspolitisk bestemt at skolebestyrelserne skal have fokus på dette.  

http://skole.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20190278-full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk
http://skole.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20190278-full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk


 

 

 

Side 2 

Når der er aktiviteter der er tilrettelagt som udflugt, ekskursion eller lignende, så 

skal vi som skole være gode til at beskrive at det er en aktivitet, hvor der finder 

tilrettelagt læring sted. 

Uanset aktivitetstype skal vi være gode til at formidle formålet med det vi laver. Vi 

skal lave skole som eleverne ikke vil hjem fra. En skole som forældrene synes er en 

god skole og at de understøtter deres børns læring. 

 

Vi skal være bedre til at invitere forældrene ind i undervisningssituationen. 

 

 

Punkt 5 

Sammen om en sej ungdomskultur uden alkohol  

 

På baggrund af henvendelse fra OL udvalget er vi i bestyrelsen kreative på nye 

tiltag, hvor vi sammen med PPR, SSP og forældrene kan understøtte en god og 

alkoholfri kultur for børn og unge i Faaborg.   

 

Henvendelse fra OL udvalget og skoleledelsens svar er vedhæftet.  

 

Hvad kan bestyrelsen igangsætte og hvordan synliggøres det for forældre og 

lokalsamfundet? 

 

8. årgangs klikker-undersøgelse arrangeret af SSP udtrykker at alkohol, sex og 

stoffer ikke fylder noget af betydning.  

Elevernes brug alkohol er et forældreudfordring frem for en skoleudfordring. 

 

Fie skriver tilbage til Kim Aas.  

 

Forslag om at arrangere foredrag med Julius Mygind evt. i SSP arrangement. 

 

Punkt 6 

Værdiprincip  

 

Genbesøg af værdiprincip udarbejdet i foråret samt indspark fra medarbejderne  

 

De vigtigste opmærksomhedspunkter fra medarbejderne:  

 Kreativ og eksperimenterende – 80/20  

 Forældresamarbejde og opbakning – kan det blive tydeligere hvad der 

forventes? 

 En del af samfundet – åben skole – hvordan skabes en endnu mere åben 

skole? 

 Hvordan med de mere konkrete politikker fx kostpolitik, fri til ferie mv.   

 

Færdiggørelse og offentliggørelse – hvordan?  

 

Personalet har forholdt sig til værdiprincippet og efterspørger formuleringer om den 

åbne skole.  

Værdiprincippet er et udtryk for en tilgang. 

Vi ændrer formuleringen til at ”Øhavsskolen er en aktiv del af samfundet og 

tilrettelægger skoledagen…..” 

 

Efterfølgende kan der lave politikker for særlige områder. 

 

 



 

 

 

Side 3 

 

Punkt 7 

Eventuelt 

 

Torben spurgte til om det er muligt at søge fonde.  

Torben kontakter Jane Intern Drift  omkring brusere. 


