
 

 Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Torsdag d.18. juni 2020 
   

Tidspunkt:  Kl. 18.30-20.30.  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Fysisk møde i personalerummet på Svanen  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:  Torben 
   

Afbud:   

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referaterne fra d. 29. april og d. 28. maj 2020 blev godkendt 

 

Punkt 2 

Orientering 

 Dimission og skoleafslutning  
Dimission bliver planlagt klassevis af hensyn til Corona restriktioner. 

Elevernes resultater ser fornuftige ud. 
 Skema og fagfordeling, herunder skoledagen efter sommerferien med eller 

uden corona.  

Vi er ikke klar med et skema til forældre og elever før efter ferien. De to 
matrikler udgør hver sin afdeling. 

Elevrådet er kommet med nogle gode indspil i forhold til, hvad vi har lært af 
corona. 

TO-lærerordning kører videre som i år. 

Vi har haft samtaler til tre nye stillinger, og vi har ansat tre nye personaler. 

Fie og Charlotte deltager i kommende 7. årgangs arrangementet. 

Punkt 3 
Princip for understøttende undervisning  
Bestyrelsen skal udarbejde princip for understøttende undervisning. Hvordan kan vi 

evt. indpasse dette i vores overordnede princip, lave et tillæg eller et særskilt 
princip?  

Hvad er vigtigt på Øhavsskolen, hvordan ønsker vi at anvende understøttende 
undervisning?  

 
Vi anvender lige nu timerne på linjefag i overbygningen, fordybelsesdage på Uglen, 
samt bredt på skolen til samarbejde med de lokale idrætsforeninger (13 stk.)  

 
Hvad er vigtigt på Øhavsskolen?  

På Øhavsskolen bruges den understøttende undervisning til at tilrettelægge kreative 
og eksperimenterende læringsmiljøer, hvor eleverne møder fagene på tværs i 
samarbejde med og ude i lokalsamfundet og giver dem sammenhængende tid til at 

fordybe sig.  
Henrik laver et udkast og så tager vi drøftelsen på næste skolebestyrelsesmøde 

 
 
Punkt 4 

Sammen om - Alle i skole 
Som følge af regeringens ghettopakke, skal vi fra næste skoleårs start indberette 

alt ulovligt fravær, og når dette overstiger 15% skal der underrettet til kommunen, 
således at forældrene kan trækkes i børnefamilieydelse.  
 



 

 

 

Side 2 

Hvordan kan vi sammen være kreative, således at bestyrelsen og kontaktforældre 
kan understøtte en proces eller en kommunikation, sådan at vi er sammen om at 

alle børn i Faaborg kommer i skole?  
 

Punktet blev drøftet. Skolen har tidlig kontakt med berørte forældre og elever. 
Forældre kan støtte hinanden ved bl.a. at lave en fælles aftaler om, hvordan man 

forebygger fravær. 
Der skal skabes en kultur, hvor forældre hjælper hinanden. Dette kunne være et 
punkt på førstkommende forældremøde 

I bestyrelsen kommunikerer det og alle støtter op omkring det 
 

Punkt 5 
Sammen om - det forpligtende fællesskab på Øhavsskolen  
Tilbagemelding fra møde med kontaktforældre og evt. plan for samarbejdet om 

afvikling af kommende års traditioner og arrangementer  
Lotte skrev til alle kontaktforældre. Der kom kun svar fra en, der ikke kunne med 

så kort varsel. Der var tre forældre med. 
Der blev bl.a. efterspurgt regler for det at være kontaktforældre. 
Der blev talt om at kontaktforældre kan sætte andre i gang. 

 
Skolebestyrelsen har godkendt oplægget om retning og rammer for 

kontaktforældrene.  Der bliver arbejdet videre med det i samarbejde med 
kontaktforældrene. Udgangspunktet er at retningslinjerne skal understøtte skolens 
overordnede princip. 

 
Punkt 6 

Valg til bestyrelsen  
Kandidater og fælles opgaver/indsatser efter sommerferien  

Valget er efter sommerferien. Skolebestyrelsen kan komme og gøre reklame for 

skolebestyrelsesarbejdet på førstkommende forældremøde. 

 

Vi laver en Doodle på bestyrelsesmødet i august. 

 

Punkt 7  

Eventuelt 

Evaluering af mobilpolitik 

Eleverne ønsker at høre Bestyrelsens tanker. Elevrådet skal finde ud af hvad de 

gerne vil evaluere på. 

Det samme med erfaringer fra Corona-erfaringer 


