
 

 Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Tirsdag d. 15. september 2020 
   

Tidspunkt:  Kl. 17.30-19.00  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Online via Meet 
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:  Lars Otte 
   

Afbud:   

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Godkendelse udsættes til næste møde 

 

Punkt 2 

Gensidig orientering 

Coronasituationen på Øhavsskolen – status og beredskab.  
 

To matrikler på Øhavsskolen – herunder renovering Uglen.  
 
Øhavsskolen følger retningslinjerne fra FMK og Sundhedsmyndighederne. 
Smitte opsporingen angiver at vi smitteopsporer 48 timer tilbage, som følge deraf 
er eleverne fra udskolingen tilbage i skole igen fra dags dato. 

Det er forældrenes ansvar at få testet deres børn, hvis de er bekymrede for om de 
har været udsat for smitte.  
Skolebestyrelsen drøftede kommunikationen og vurderede den tilstrækkelig, da 

skolens personale ikke er sundhedsfaglig personale. Spørgsmål af denne sundheds 
faglig karakter er derfor henvist til coronahotlinen. 

Bestyrelsen opfordrer til at vi spørger OL om hjælp fremadrettet. 
 
Mht. til sammenlægning af matriklerne. Skolebestyrelsen har formået at samle 

borgerne i Faaborg, der har stået sammen om at insistere på at skabe den bedst 
mulige skole for distriktets elever. 

Facebookgruppe har ca. 1300 medlemmer. Skolebestyrelsen vil fremadrettet bruge 
den gruppe til formidling af information og bruge den til kommunikation. 

Bestyrelsen forventer at der nu kommer gang i en renovering 

Punkt 3 
Program for møde med kontaktforældre, teamvejledere og bestyrelsen 

tirsdag d. 29. september 2020 

Tilbagemelding fra arbejdsgruppe – hvordan kan vi skabe større involvering og 

mere forpligtende fællesskaber vha. deltagelse i skolens arrangementer og 
traditioner.  

Dialog mellem kontaktforældre og teamvejleder – hvad gør vi konkret på 

vores årgang.  Princip for understøttende undervisning.  

Ang. valg og møde den 29. september 2020. Valget har vi fået mulighed for at 

holde digitalt. 
Skolebestyrelsen fastholder valget og kontaktforældremødet den 29. september, 
men forbeholder sig ret til at aflyse såfremt coronasituationen ændrer sig. 
Dagsorden 
Oplæg ved arbejdsgruppe – hvordan kan vi skabe endnu større involvering og mere 
forpligtende fællesskaber vha. deltagelse i skolens arrangementer og traditioner?  
Dialog mellem kontaktforældre og teamvejleder – hvad gør vi konkret på vores årgang?  
Opsamling - Hvilke konkrete aftaler er der lavet på årgangene og hvordan kan vi til 
inspiration dele dem med skolens øvrige årgange? 
Der vil være let forplejning i form af sandwich og vand.  
Der vil blive sendt tilmelding ud af hensyn til coronasikker organisering og forplejning.  



 

 

 

Side 2 

 
 

 
 

Følgende har meldt deres kandidatur til skolebestyrelsesvalget 
 

 
Punkt 4 
Deltagelse i arrangement med OL-udvalget onsdag d. 30/9 

 
Hvem deltager?  

 
Strategi for indhold i samtale med politikkerne  
 

Deltagelse i OL-arrangement 
Lene(måske), Torben (Måske) Lotte(deltager) Charlotte (deltager ikke)  

 
Temaer som skolebestyrelsen gerne vil drøfte med politikerne.  
 

 
Punkt 5 

Valg til bestyrelsen – praktik  
 
Velkomst og selve valghandlingen ved Fie 

pt. er der fem kandidater – mulighed for at stille op på selve valgaftenen. 
Fie siger velkommen og beder kandidaterne om at præsentere sig selv. 

Der er tre ledige pladser og derfor afgiver hver stemmeberettiget tre stemmer. 
PA laver en stemmeseddel 
 

Kandidatliste indtil nu – opstilling mulig indtil valget finder sted 

Line Stage – 8.D 
Sanne Winther – 5.B 

Tina Christensen - 1.D og 4B 
Morten Aagaard – 4.C og 8.C. 
Theresa Stenmann Hansen – 3.E og 5.B 

 
 

Punkt 6 
Eventuelt  
Fie sender beskeden fra Skole og Forældre  til Annette. 

Annette lægger beskeden ud på forsiden. 
 

Husk PA laver en Doodle til spisning ny gammel bestyrelse. Kan ikke lægges fast før 
efter valget. 

 
Henrik svarer på forældrehenvendelse vedr. kommunikation. 

 


