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Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat midlertidig godkendt – Endelig godkendelse udskydes til bestyrelsen mødes 

fysisk. 

 

Punkt 2 

Orientering (20 min) 

 Genåbning fase 2  

 Fagfordeling og kommende skoleår  

 Økonomi frem mod budgetåret 2021  

 Trivselsmåling for medarbejdere i FMK 

 Kandidater til skolebestyrelsen – hvordan går det? 

Det er skolens oplevelse at genåbning fase 2 er gået godt.  

Processen har været anderledes. Personalet orienteres om fagfordelingen fredag d. 

29. maj klokken 12.00. Tirsdag mødes alle og laver skemaønsker. 

Vi har slået to stillinger op. En i IS og en i US 

Mht. økonomien så holder den lagte handleplan. Budgettet ser meget bedre ud i 

2021 end de tidligere år. 

I trivselsmålingen er samarbejdet medledelsen og den sociale kapital rigtig godt. 

Generelt tegner der sig et tilfredsstillende billede for Øhavsskolen 

Under Corona så har der været ydet en fremragende indsats fra medarbejderne. 

Fie er blevet kontaktet af en forældre, der var interesseret. Valget er fortsat fastsat 

til efter sommerferien. Henrik sender telefonnumrene til bestyrelsesformændene fra 

fødeskolerne til Torben. 

 

Punkt 3 

Trivselsmåling elever – hvordan kan vi sammen understøtte endnu bedre 

trivsel? (30 min.) 

 Hvad bliver bestyrelsen opmærksom på i undersøgelse? 

 Hvilke fokuspunkter har ledelsen og TRIO og hvordan kan vi skabe 

organisatorisk læring på baggrund af det der virker? 

 Skolens arbejde med indsatser og handlinger på baggrund af resultaterne  

Bemærkninger fra bestyrelsen: 

 Umiddelbart ser trivselsmålingen godt ud. Dog ser det ud til at pigerne ser 

ud til at føle sig mere involveret end drengene. 

 Desværre ser det ud til at mange ikke er glade for deres skole. 

 Der er manglende tryghed blandt eleverne i undersøgelsens fra 4. til 9. 

klasse. 

 

Vi skal lærer af hinanden og af dem der gør det godt. 

Vi har udvalgt at skolen skal arbejder med understøttelse og inspiration i 

undervisningen. 

Ligeledes skal vi afdække årsagerne til det der er på spil i forhold til elever der ikke 

er glade for at gå i skole.  

I planlægningsdagene skal teamene arbejde med at lave en handleplan i forhold til 

fokusområderne. 

Kan eleverne være med til at sætte ord på hvad ”tryg” betyder for dem 

 



 

 

 

Side 2 

Punkt 4 
Sammen om forpligtende fællesskaber på Øhavsskolen (1 time) 

Input fra møde med klasseforældre og analyse af årshjul for arrangementer og 
traditioner.  

Hvad er de næste skridt, og hvordan kan bestyrelse og kontaktforældre konkret 
understøtte fællesskabet i samarbejde med skolens medarbejdere og elever? 

Årshjul i revideret form udsendes til bestyrelsen torsdag middag 

Lotte har skrevet ud til forældrerødderne. Hun har ikke fået tilbagemeldinger. Dog 
ved hun at der er et par stykker der vil være med.  
I forhold til årshjulet vil bestyrelsen gerne have at kontaktforældrene involverer sig 

I forhold til de aktiviteter der er på skolerne. 
på mødet skal kontaktforældrene forholde sig til årshjulet. Planen er at det bliver 

fra kontaktforældre til kontaktforældre. 

Kontaktforældrene skulle også gerne stå for og planlægge tre fire arrangementer 

Hvordan får vi skolen til at blive et vigtigt sted for alle i lokalsamfundet? 

Hvordan bliver forældrene involverede ud over det praktiske, dvs. også i forhold til 
fokuspunkter og udvikling af skolen. 

Evaluering af årgange måske skal bestyrelsen være undersøgende på forældrene 

oplevelser 

 

Punkt 5  

Eventuelt (10 min) 

Lene laver nyhedsbrev denne gang. Fie sender skabelon 

Vi afventer genåbning og udsætter sommerferiefrokost.  

Vi laver helt sikkert dimission for eleverne, men det er usikkert at forældrene bliver 

en del af den 


