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Side 1 

  
 
 

 

Dagsorden  

 

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referatet godkendt 

Kommentar fra Lene i forhold til evt.: En uddybning af et fremtidigt emne. Det 

rummer mere end informationsniveau mellem skole og hjem. Det kunne fx også 

være feedback mellem elever lærere. 

Mht. til punkt. 5 er at skolebestyrelsesvalget er datosat til den 28. maj. Der skulle 

ikke have stået ”eller”. 

 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering  

 Kommunikationsvej på Øhavsskolen.  

Vi skal henvise til kommunikationsvejen. Bestyrelsen skal henvise til elevernes 

lærer, når forældre henvender sig med konkrete emner omkring deres barn.  

 

Vi har haft besøg af arbejdstilsynet. Vi fik et straks påbud i forhold til ledninger på 

gulvet, når elevernes computere og Chromebooks skal oplades. Der må ikke ligge 

ledninger på gulvet som lærere eller pædagoger kan falde i 

 

Vi oplever at mangle et tilbud, hvor elever med sociale udfordringer kan tilbydes 

skolegang, som de kan få udbytte af.  

 

Status på sygmeldinger er at vi ikke længere har langtidssygemeldinger. 

 

Henrik har modtaget 17 tilmeldinger til den 22. januar. 

 

Punkt 3 Punktet blev behandlet som det første af hensyn til elevrådet 

Revidering af det kommunale serviceniveau for kollektiv trafik 

 

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på deres møde den 19 december punkt 225 

At sende forslag 1 og 2 i høring: 

 

1. Serviceniveauet for skolebuskørslen revideres således at ventetid + køretid 
maximalt må udgøre 90 min. mod nuværende 60 min. 

2. At planlægningen af busdriften kan forskubbe den enkelte skoles ringetider, 

inden for det nuværende tidsrum som er fra kl. 7:40 til 8:15 

 

Som ekstra ønskede TMU at få afdækket  

 

3. Hvad vil en fortsættelse af den nuværende ordning med tilsyn af elever 

koste. 

 

Henrik redegjorde for indholdet i de to forslag. Bestyrelsen inklusiv 

elevrådsrepræsentanterne anbefaler forslag 2 

 

Punkt 4 



 

 

 

Side 2 

Kvalitetsrapport for folkeskoler i FMK 

 

 Hvilke opmærksomhedspunkter ønsker bestyrelsen at drøfte i 

kvalitetsrapporten?  

 

 Hvilke fokuspunkt giver anledning til kommentering til Opvækst og Læring og 

hvilke giver anledning til yderligere bearbejdning på skolen og i bestyrelsen 

fx i form af temadrøftelser, dialogmøder eller møder med skolernes 

medarbejdere? 

 

 Måske kan det give mening at arbejde med KDP(Keep, Develop, Phase Out) 

feedback på udvalgte punkter af kvalitetsrapporten.  

 

Keep 

Hvad oplever vi som godt eller velfungerende, og hvordan får vi endnu mere 

af det? 

 

Develop  

Hvad kan blive endnu bedre, hvis vi udvikler på det og hvilke justeringer skal 

der til? 

 

 

 

 

 

Phase out  

Hvad vil vi gerne udelade eller have at skole lader være med i fremtiden og 

hvorfor? 

 

Vi har modtaget kvalitetsrapporten.  Henrik gennemgik den. Blandt resultaterne i 

de nationale tests i forhold til 80% målsætningen og i forhold til andelen af de 10% 

allerdygtigste elever. 

I kvalitetsrapporten mangler Øhavsskolen i opgørelsen af de allerdygtigste i 

matematik. 

Øhavsskolens andel af dårlige læsere er faldende, så en konklusion er at skolen har 

løftet eleverne både i bunden og i toppen. 

 

Øhavsskolens karaktergennemsnit er blevet forbedret i forhold til de 

socioøkonomiske tal over de sidste tre år. Generelt ligger Øhavsskolen på niveau, 

men kommunen som helhed ligger under landsgennemsnittet. 

 

I forhold til andel af elever der går på en ungdomssuddannelse senest 15 måneder 

efter endt 9. klasse, så er det vores vurdering af der er noget galt med talmaterialet 

 

 

Punkt 5 

Eventuelt  

Opgavefordelingen mellem bestyrelsesmedlemmerne på mødet d. 22. januar blev 

drøftet. 


