
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Tirsdag d.27. februar 2020 
   

Tidspunkt:  Kl. 18.30-20.30. 
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:  Thomas, Torben 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering  

 Hal på Uglen  

 Kvalitetssamtale – fokus på skolens udvikling  

 Lene 

 Skolemad 

 Fagfordeling og principper – herunder elever fra Brahesminde og Bøgebjerg 

 Økonomi 

 Trusler af elev på Svanen  

 

Hallen på Uglen er repareret så taget er tæt. 

Skolens ledelse har kvalitetssamtale mandag d. 2. marts. 

Skolemad har udtrykt ønske om kun at levere mad mandag – fredag. Det giver dog 

ingen mening kun at få mad to dage. 

Vi er så småt i gang med fagfordelingen. Dialogen med TR er i gang. Et forhold kan 

være at flytte personale mellem matriklerne. Teamvejlederne skal involveres. 

Henrik har mødtes med lederne fra Brahesminde og Bøgebjerg. Der er opbakning til 

Øhavsskolen fra den kant.  

Økonomi 

Vi har endelig fået den nye tildelingsmodel.  

Vi har lavet budgetopfølgning i dag med Økonomikonsulent. Vi overholder 

handleplanen. 

Orientering om en episode på skolen, hvor en elev verbalt har truet en anden elev 

uden for skoletiden. Skolen har håndteret episoden i den omfang som skolen kan 

med involvering af SSP og PP. Derudover har der været møder med involverede 

forældre og elever. 

 

Punkt 3 

Opfølgning på dialogmøde med kontaktforældrene om relation og det 

forpligtende fællesskab.  

Hvordan understøtter vi følgende aftaler: Hvem gør hvad hvornår? 

Februar/marts 
Skolebestyrelsen udarbejder et årshjul for de aktiviteter, der allerede sker på 

skolen. 

 Vi ønsker at bruge disse aktiviteter, som et godt udgangspunkt for at bygge 
oven på dem og dermed skabe flere traditioner på Øhavsskolen. 

 
 Elevrådet og medarbejderne skal være med til at udarbejde årshjulet – 

hvordan? 

Marts/april 



 

 

 

Side 2 

Skolebestyrelsen indkalder de 3 kontaktforældre, som meldte sig på banen til 
dialogmødet d. 22. januar, til et møde. 

 Formålet med dette møde er primært at arrangere et møde for alle skolens 
kontaktforældre. 

Maj 

Kontaktforældrene og skolebestyrelsen indkalder alle kontaktforældrene til at fælles 

møde. 

 Formålet med dette møde er at lave aftaler for rammerne omkring årshjulet 
 

 Vi skal desuden tale om, hvilke forventninger der til en kontaktforælder – 

kontaktforældregrundlag eller beskrivelse.  

Fie orienterede fra dialogmødet.  Skolebestyrelsen indkalder de kontaktforældre der 
meldte sig til dialogmødet. 

På et møde på skolen giver lærerne input til skolebestyrelsens årshjul. Eleverne skal 

også involveres, så arrangementer de har kommer med. 

Næste fælles med alle kontaktforældrene bliver d. 28 maj, samtidig med 
skolebestyrelsesvalget. 

 

Punkt 4 

Valg til skolebestyrelsen 

 

Oplæg til valgproces, som skal understøtte et godt og gennemsigtigt valg til skolens 

kommende skolebestyrelse.  

 

Tidsplan:  

Fredag d. 29. maj  

Offentliggørelse af ny bestyrelse på Aula 

 

Torsdag d. 28. maj kl. 19.00.  

Valg til skolebestyrelsen i aulaen på afd. Svanen  

 

Onsdag d. 20. maj.  

Præsentation af opstillede via Aula til alle forældre på skolen  

 

Torsdag d. 14. maj kl. 16.  

Seneste opstilling til skolebestyrelse. Henvendelse på Aula, mail eller telefon til 

skoleleder. Alle opstiller modtager derefter en kvittering med en opfordring til at 

skrive en fokuseret præsentation.  

 

Opmærksomhedspunkter:  

Valgprocedure:  

Præsentation af opstillede, herefter skriftlig afstemning 

 

Indsamling og optælling af stemmer: Afgående bestyrelsesformand og skoleleder  

 

Konstituering af bestyrelse:  

Førstkommende bestyrelsesmøde i august 2020 



 

 

 

Side 3 

 

Repræsentation:  

Bestyrelsen skal lovmæssigt sammensættes af forældrerepræsentanter fra Uglen, 

Svanen og specialklasserækken.  

 

Klageret:  

?? evt. til bestyrelsen.  

 

 

Skolebestyrelsesvalget blev drøftet og ovenstående plan blev beslu 

 

Punkt 5 

Input til temadrøftelse om feedback på Øhavsskolen  

 

Hvorfor ønsker vi som bestyrelse at arbejde med feedback til elever og forældre på 

Øhavsskolen? Vigtigt, at vi har et tydeligt hvorfor ift. skolens medarbejder, således 

at de forstår hensigten med vores fælles arbejde på at gøre skolen og dermed 

elevernes læringsudbytte endnu bedre.  

 

Refleksionsoplæg:  

Arbejdet kunne evt. udformes som arbejde med en vision, et princip eller en kultur 

fx med følgende spørgsmål:  

 

 Hvordan laver vi i højere grad skole MED elever og forældre – og ikke FOR 

elever og forældre? Det forudsætter, at vi alle er nysgerrige og lytter til 

andres perspektiv og oplevelser i et læringsperspektiv.  

 

 Hvordan kan vi i endnu højere grad stille os i en nysgerrig og undersøgende 

position, således at vi anvender andres oplevelser og perspektiver til at øge 

vores fælles mulighed for at lykkedes endnu bedre? 

 

 Hvordan kan vi anvende professionel feedback som udviklingstiltag på vores 

faglige og pædagogiske tilgang.  

 

 Hvordan kan vi anvende professionel feedback til at ”tænde lyset” på en 

større bevidsthed på vores virkning på læringsrummet, på mødet og i 

dialogen? 

 

 Hvordan får vi lavet ”den gode skole/hjem samtale” således at børn og 

forældre føler sig set, hørt og forstået, og vi dermed får skabt tryghed til, at 

vi skaber det bedst mulige lærings- og trivselsrum for alle elever? Og 

hvordan får vi elever og forældre til at spille ind og understøtte de gode 

beslutninger som skal skabe endnu bedre læring og trivsel for eleven? 

Ovenstående er forslag til hvad man kunne drøfte, og hvordan man kan skabe 

fælles refleksion og udvikling 

 

Bestyrelsen drøftede hvad det er man som forældre har brug for i forhold til deres 

børns skolegang. 

 

Hvordan får vi skabt samarbejde mellem skole og hjem, så eleverne i Faaborg bliver 

endnu bedre og så dygtige som de kan. 



 

 

 

Side 4 

Tydelighed omkring hvordan der gives feedback til eleverne fra lærerne 

Som forældre kan man godt bede om at lærerne beskriver, hvordan de giver 

feedback. 

Det er vigtigt af lærerne i skole-hjemsamarbejdet får beskrevet, hvad de har gjort 

for at bringe eleven i læring. 

 

Det bestyrelsen efterspørger er ikke en mulighed for at kontrollere skolen, men 

derimod en mulighed for at skabe en bedre dialog mellem skole og hjem, så det 

bliver lettere at samarbejde om at give eleverne de bedste læringsforudsætninger. 

 

 

Punkt 6 

Eventuelt  

Anlægsønsker vedr. Uglen er meldt ind. 

OL og Drift skal lavet en 10 årsplan for hvad skolerne har brug for at vedligeholdelse. 


