
 

Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Onsdag d.29. april 2020 
   

Tidspunkt:  Kl. 18.30-20.30.  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Online via Google meet. Link i kalenderposten på 
Aula 

   
Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   

   
Fraværende:  Lars 

   
Afbud:  Lotte 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

 

Dagsorden – Onlinemøde på Google Meet 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referatet midlertidig godkendt på onlinemødet. Underskrives ved førstkommende 

fysiske møde. 

 

Punkt 2 

Øhavsskolen i en Coronatid 

Orientering, status og stemningsbilleder fra delvis genåbning af skolen samt 

fjernundervisning og social nødpasning  

Henrik orienterede om hvordan både fjern og online- samt 

tilstedeværelsesundervisningen er blevet afviklet siden nedlukningen til nu. 

Alt personale mødte in med god motivation og arbejdsglæde. 

Der er stort fremmøde blandt børnene 90%+ 

Vi holder gang i onlineundervisningen, så det ligner så meget som muligt for at lette 

det for eleverne når de møder ind igen. Der er lavet et ugeskema til eleverne så de 

ved hvornår de skal være online 

Vi har social nødpasning for eleverne fra i de ældste klasser. Pt drejer det sig om 

ca. 10 elever. 

 

Enkelte forældre udtrykte online deres utilfredshed med kommunikationen omkring 

hjemsendelsen af en enkelt lærer var tilstrækkelig. Det landede godt, da rigtig 

mange forældre reagerede positivt på skolens håndtering af situationen, og der er 

ingen utryghed på skolen blandt medarbejder.  

Skolen følger sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

 

Lige nu kommunikerer vi også hvis elever sendes hjem i henhold til 

sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

 

Drøftelse af en evt. åbning af skolen for de store elever. Såfremt dette sker, så 

finder vi en løsning.  

 

Vi er i ledelsen i fuld gang med at få fagfordelingen til næste skoleår på plads. 

 

Fjernundervisningen skal så vidt muligt give eleverne 14-15 onlinetimer. Henrik 

følger op på om dette finder sted. 

 

Økonomisk konterer på egen bærer alle de ekstra omkostninger i forbindelse med 

coronakrisen. Vi forventer at udgifterne bliver helt eller delvist dækket efter krisen. 

 

Punkt 3 

Valg til skolebestyrelsen 

 

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

kommende skolebestyrelse.  

 

 

Hvem er på valg? 

Afstemt udmelding fra bestyrelsen på hvem der fortsætter og hver der er på valg  

 



 

 

 

Side 2 

 

Oplæg til tidsplan:  

Onsdag d. 30. september.  

Offentliggørelse af ny bestyrelse på Aula 

 

Tirsdag d. 29. september kl. 19.00.  

Valg til skolebestyrelsen i aulaen på afd. Svanen samt konstituerende møde i 

bestyrelsen 

 

Mandag d. 21. september.  

Præsentation af opstillede via Aula til alle forældre på skolen  

 

Fredag d. 11. september kl. 12.  

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 

 

Repræsentation:  

Bestyrelsen skal lovmæssigt sammensættes af forældrerepræsentanter fra Uglen, 

Svanen og specialklasserækken.  

 

Klageret:  

?? evt. til bestyrelsen.  

 

Fie orienterede omkring information fra Skole & forældre. Der arbejdes på at finde 

ud af om skolebestyrelsesvalget evt. kan udsættes til ind i det nye skoleår. 

 

Thomas, Jan og Fie træder ud af bestyrelsen og genopstiller ikke 

Charlotte, Lene, Torben og Lotte fortsætter 

Lars fortsætter som suppleant 

 

Valgaftenen kunne se sådan ud: Valg, Kontaktforældremøde og efterfølgende 

konstitueringsmøde for bestyrelsen. 

 

Fredag d. 11. september er deadline for opstilling til skolebestyrelsesvalget 

 

Punkt 4 

Opfølgning på dialogmøde med kontaktforældrene om relation og det 

forpligtende fællesskab.  

Hvordan tilpasser vi planen til den nye situation og hvordan arbejder vi videre  

Drøftelse om årshjul (udsendes inden bestyrelsesmødet) Kan man evt. sende det til 
kontaktforældrene for at ”holde gryden i kog?” 



 

 

 

Side 3 

Nedenstående er det oprindelige oplæg, som kan danne udgangspunkt for vores 
nye plan:   

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 

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.  

Vi skal have kommunikeret at det hele rykker sig til efter sommerferien. 
Onlinemødeformen kan evt. bringes i spil. 

Skolebestyrelsen laver dagsorden et møde med de tre kontaktforældre, der meldte 
sig, og så laver vi en kalenderpost. 

Fie følger op sammen med Lotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 5 

Bestyrelsens kommunikationsstrategi  



 

 

 

Side 4 

Kommunikation til og med forældrene i denne anderledes periode.  

 

Hvordan kan bestyrelsen fortsat være synlig, samt understøtte den 

tryghedsskabende kommunikation fra skolen.  

Hvor meget information har man som forældre brug for? 

Skolebestyrelsen er enige i at nuværende kommunikationsniveau er tilstrækkelig. 

Fie vil i nyhedsbrevet henvise til skolebestyrelsens kommunikationsstrategi. 

 

Punkt 6 

Eventuelt  

9. og 10. klassernes dimission. Pt. Er det ikke tilladt for de ældste elever at komme 

på skolen. Evt. kan der arrangeres et arrangement udenfor eller der kan laves 

online i mindre grupper. 

Det rigtige Faaborg har erfaring med sådanne arrangementer. Torben kontakter 

dem. 

 


