
 

 Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Torsdag d.13. august 2020 
   

Tidspunkt:  Kl. 18.30-20.30.  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Personalerummet på Svanen   
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:  Lotte, Lene 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Punkt 2 

Orientering  

 Skolestart, herunder planlægning, skema og coronatiltag  

 Opfølgning elevernes trivselsundersøgelse – teamhandleplaner 

Henrik orienterede om skolestart, skema og corona. Vi havde en god 

forberedelsesuge med god tid. Der blev bl.a. arbejdet med elevernes 

trivselsundersøgelse, og personalet arbejdede med at opliste konkrete tiltag. 

I forhold til Covid-19 er det stadig klassen der er enheden. Det går lettere med de 

mindre elever end med de stor i forhold til at holde afstand, men der arbejdes på 

det. 

 

Punkt 3 

Budget 2021  

På baggrund af budgetmaterialet gives anbefalinger til kommunalbestyrelsen.  

 

I mit perspektiv bedes være særlig opmærksom på budgetmaterialet omhandlende:  

 Sammenlægning af Øhavsskolens to matrikler til én skole. Herunder en mulig 

administrativ sammenlægning med Bøgebjergskolen.  

 Egenbetaling for SFO2 samt reduceret åbningstid i SFO 

 Tildeling specialklasser  

Håndtering af intern og ekstern kommunikation ift. ovenstående punkter – hvordan 

gør vi bedst?  

 

Materialer følger snarest – udsendes særskilt.  

 

MED-udvalget har forholdt til budgetforslaget. Det er vigtigt at få forældrenes 

perspektiv i forhold til en evt. sammenlægning. Et perspektiv der skal overvejes er 

at man ved en sammenlægning mister adskillelsen af ”Børnemiljøet” og 

”Ungemiljøet”. Nu er der kommet ro på Øhavsskolen efter sammenlægningen af 

Toftegårdsskolen og Sundskolen. En ny sammenlægning på en matrikel vil udmønte 

sig negativt på trivslen blandt børnene. 

Skolebestyrelsen inviterer Øhavsskolens forældre til et stormøde, hvor 

budgetforslaget vedrørende sammenlægninig af matriklerne er på dagsordenen. 

Mødet er 17.30 på Afdeling Uglen. 

 

Punktet om tidligere start i skole-SFO blev drøftet. 

 

SFO2 forældrebetaling blev drøftet. Bestyrelsen er ikke positiv overfor 

prisstigningen, da SFO2 har en socialfunktion for mellemtrinsbørnene ligesom 

tilbuddet har et forebyggende element i sig.  

 

Besparelsen på specialklasseeleverne. Der mangler de fornødne data og som 

udgangspunkt kan de forskellige kommuners tilbud ikke sammenlignes. Derudover 

er er det de mest sårbare elever man rammer. 

 



 

 

 

Side 2 

En kortere SFO åbningstid vil gøre det sværere at være børnefamilie i Faaborg 

 

Punkt 4 

Bestyrelsens deltagelse i 1. forældremøde 

Opgave:  

Fortælles om det forpligtende fællesskab og hvordan bestyrelsen og 

forældrerødder/kontaktforældrene ønsker en større involvering gennem deltagelse i 

arrangementer og traditioner  

 

Fortælle om bestyrelsens arbejde ud fra et ønske om flere der ønsker at stille op til 

bestyrelsesvalget i september.  

 

Koordinering af deltagelse og fælles fokus  

 

Deltagelsen blev koordineret 

 

Punkt 5 

Valg til skolebestyrelsen  

Mulige kandidater og opstilling  

 

Tidsplan og indbydelse – skal der evt. være noget på programmet, som kan trække 

folk til huse? Oplæg, samling af forældrerødder/kontaktforældre eller?  

 

Fie, Thomas, Jan D. og Lars stopper og der skal vælges nye. 

 

Bestyrelsen har haft kontakt til forældre der overvejer at stille op. Forældre der vil 

på opstillingslisten skal henvende sig til Henrik. Man kan også vælge at møde op og 

annoncere sit kandidatur på selve valgdagen. 

På valgdagen laves der et møde mellem kontaktforældre, teamvejledere og 

bestyrelse fra 18.00-19.00 Herefter valg til bestyrelsen klokken 19.00. Derefter er 

der et konstituerende møde klokken 19.30 

 

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. 

 

Nyt møde midt i september. Poul-Arne laver en doodle. 

 

Punkt 6 

Eventuelt  

Rundvisning på matriklerne for den nye bestyrelse. 


