
 

 Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Torsdag 31. oktober 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 er godkendt 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering  

 Aula 

Plan for indførelse af AULA sendes ud igen til alle forældre 

 Fælles flexuge 41 

En god uge samarbejde virkede meget bedre 

Der er kommet ny chef fra opvækst og læring 

 

Punkt 3 

Budget 2020 – de første prognoser og konsekvenser for Øhavsskolen 

 

De første forsigtige konsekvenser for Øhavsskolen og den økonomiske handleplan:  

 

 Udskydelse af renovering Uglen 

 Forældrebetalingen til SFO hæves fra 70 til 75 pct. Forældre til 

specialskolebørn vil fremadrettet blive opkrævet samme forældrebetaling. 

 Der indføres forældrebetaling for skader på Chromebooks, som skyldes 

mislighold. 

 Reduceret fremskrivning af lønbudgetterne med 0,2 pct. point. 

 Indfasning af ny tildelingsmodel med 5 mio kr. besparelse på skoleområdet  

 Effektive og attraktive arbejdspladser  

 Fremtidens skole - FFV midler 

 

Bestyrelsen drøftede budgettets konsekvenser 2020. 

På baggrund af budgettet har vi korrigeret vores handleplan og den kører igennem, 

og samtidig med at der er 49 elever færre på Øhavsskolen pga. faldende elevtal. Alt 

i alt medfører det en til to personaler færre i næste skoleår. 

 

Proces for påtænkte afskedigelser  

Der er i samarbejde med MED lavet en procesplan for, hvad der skal ske og hvornår 

 

Punkt 4 

Møde med kontaktforældre - forældreinput 

Indkaldelse og forberedelse til møde med kontaktforældre  

 

 Hvem gør hvad hvornår?  

 Formål, velegnet proces og fordeling af opgaver 

 

20. november er der kontaktforældremøde. Lene laver en invitation, der sendes ud 

hurtigst muligt. Emnet er at kontaktforældrene skal komme med ideer til fælles 

arrangementer.  

Tema:  
Hvordan styrker vi relationerne”, så vi sammen kan tage ansvar for at skabe de 

nødvendige rammer for fællesskabet på Øhavsskolen. 



 

 

 

Side 2 

 

Punkt 5 

Fremtidens Faaborg  

Hvordan kommer vi i samarbejde med de omkringliggende skoler og 

børneinstitutioner i dialog med kommunalbestyrelsen eller OL udvalget om at gøre 

Faaborgegnen attraktiv for børnefamiliers tilflytning i fremtiden?  

 

Fie gav et oplæg omkring hvorvidt bestyrelsen vil være med til at etablere et 

samarbejde om fremtidens Faaborg. Evt. stille spørgsmål til politikerne om 

udviklingsstrategien. Vi skal også stille os selv spørgsmålet: Hvad kan vi selv gøre? 

Hvad kan vi gøre for at tiltrække børnefamilier til området alle skoler og 

institutioner i området. 

 

Punkt 6 

Fremtidens Bestyrelse 

 Hvordan understøtter vi kontinuitet og funktionsdygtighed i Øhavsskolens 

bestyrelse? 

 Valg til bestyrelsen  

Hvordan skal vi lægge tilrette for at der er en fortsat sammenhæng i 

skolebestyrelsesarbejde, så at der er gengangere, der kan bærer videre. Der er 

forskudt valg til sommer. Fie, Charlotte og Jan er på valg. 

Hvilken model går vi med fremover? 

Henrik og Poul-Arne finder en dato til bestyrelsesvalg og koordinerer med OL. 

 

Punkt 7  

Julefrokost med bestyrelsen  

17. december 17.00 til 21.00. Først bestyrelsesmøde, derefter julefrokost. 

 

 

Punkt 8 

Eventuelt  

 

Lars er inviteret til møde med Anders Bondo 

Parkeringspladsen hvordan håndterer vi forældres forkerte parkeringer, når de 

henter deres børn. 

Problem med at det regner ind i Hallen på Uglen 


