
 

 Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Onsdag d.13. januar 2021 
   

Tidspunkt:  Kl. 18.30-20.30.  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Online – link i kalender  
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:   

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

Midlertidig godkendt. Endelig godkendelse ved næste møde med tilstedeværelse 

 

Punkt 2 

Orientering  

• 10. klasse på Campus. Politisk ønske, vores opgaver og 

opmærksomhedspunkter  

• Cornasituationen. Start på fjernundervisning – en læringsproces for alle med 

meget forskellige erfaringer, kommunikation og varighed.  

• Opfølgning på skole/hjem kommunikation. Forløb med eksemplariske 

nyhedsbreve. Teamvejlederansvar og rolle, samt to eftermiddage, hvor alle 

medarbejdere arbejder med og fremlægger deres version af det gode 

nyhedsbrev – skal munde ud i et dokument med guldkorn og vejledning til 

det gode nyhedsbrev. 

 

Henrik orienterede om ovenstående. Vi arbejder med at tilrettelægge tilbuddet 

omkring 10. klasse på Gymnasiet. Samarbejde, med Faaborg Gymnasium, 

Sydfyns Erhvervsskole, SOSU-skolen, Ungdomsskolen og Øhavsskolen. 

 

Der er dags dato meldt ud at COVID-restriktionerne fortsætter til og med 7. 

februar. 

Lærere og pædagoger arbejder med at skabe en onlineundervisning af eleverne 

som rummer højest muligt kvalitet.  

 

Input fra de forældrevalgte: 

Vigtigt at lærerne har opmærksom på de aktiviteter. Der skal være et 

materialeudbuddet som eleverne kan arbejde med, og der skal være 

opmærksom på grupperne, når der arbejdes i grupper. Der skal kvalitet fremfor 

kvantitet i den mængde af materialer og online portaler elever og forældre skal 

arbejde med. 

Præcise udmeldinger omkring hvornår eleverne skal være på. Det fungerer godt. 

Det er godt med overskuelige skemaer, hvor alt hvad der skal arbejdes står. 

Stor ros til 8Ds lærere. Det kan være en fordel at lærerne melder deres 

forventninger til hvad eleverne skal og må ud til forældrene. 

Der skal være mere undervisning og krav om at eleverne skal være på. Der også 

opmærksomhed på at de dygtige elever også bliver udfordret, ligesom der skal 

være det på de elever, der har svært ved det. 

Der skal være god kommunikation til forældrene og der skal være struktur og 

den skal meldes ud til forældrene. 

Det skal være muligt at komme i kontakt med læreren, hvis eleverne af ene eller 

anden grund ikke kan komme på. 

Bestyrelsen kan skrive i nyhedsbrevet at lærerne meget gerne vil have en god 

kommunikation til forældrene, så forældrene må meget gerne henvende sig. 

Der er lærere der har arrangeret online feedbackmøde og der er lærere der har 

inviteret forældrene til at give feedback via aula. 

Karakterer gives på samme måde såfremt eksamen bliver aflyst i maj-juni 

 



 

 

 

Side 2 

 

 

 

 

Ang. Skole/hjem-kommunikationen. Der er teamvejledermøde, hvor vi drøfter 

hvordan vi kan booste forældrekommunikationen i den her tid. Derudover skal 

teamvejlederne forholde sig til, hvordan det gode nyhedsbrev ser ud, og hvad 

det indeholder af information. 

 

 

 

Punkt 3 

Slankere ledelse   

På baggrund af Mortens orientering på Aula drøfter og afklarer bestyrelsen fordele 

og ulemper for Øhavsskolen og afstemmer bestyrelsens holdning til evt. 

involveringsproces for skolens øvrige forældre samt den forestående høringsproces.  

 

Henrik præsenterede strukturen i modellen, der bliver forelagt politikerne 

Den forventede besparelse er på 4½ million 

 

Bestyrelsen drøftede forslaget omkring slankere ledelse 

 

 

Punkt 4 

Budget 2021 tildeling og forsigtigt bud 

 

Tildelingsmodel for Budget 2021 er meldt ud til skolen, og vi har nu et overblik på 

indtægter og et bud på bundne udgifter.  

Vi kan først fremlægge endeligt budget ifm. planlægning af kommende skoleår, 

hvor vi kender eksakte ansættelser, opgaver og pædagogiske prioriteringer, men vi 

fremlægger her den overordnede ramme og de retninger og tiltag som vi ønsker at 

være styrende for det endelige budget for bestyrelsen, således at vi er afstemte på 

prioriteringer og retning.  

 

Det udsendte budget blev gennemgået. Den egentlige prioritering for størstedelen 

af budgettet kendes først, når vi laver skolens fagfordeling. 

Der bliver kun 3 7. klasser næste skoleår. Prioriteringen betyder at der er ekstra 

hænder til rådighed i skoleåret 2021-2022 

 

Punkt 5 

Madordning  

Elevrådet, har bedt bestyrelsen genoverveje en madordning på Øhavsskolen. Dette, 

da de oplever det svært for mange elever at få frokost, når eleverne ikke må 

forlade skolen i frikvarterene ifm. coronasituationen  

Vi har på skolen talt med teamvejlederne, som i samråd med deres team god kan 

håndtere, at uddele den bestilte mad, hvorfor ledelsen vil opfordre bestyrelsen til at 

imødekomme elevrådets anmodning om madordning.  

 

 

Elevrådet har bedt bestyrelsens om at genoverveje en madordning. Teamvejlederne 

har på vegne af deres team sagt god for at uddele mad til eleverne. Bestyrelsen vil 

gerne imødekomme elevernes ønske og siger derfor god en madordning.  

En fremadrettet mulighed er at iværksætte et LOMA-projekt. 

Punkt 6 



 

 

 

Side 3 

Afsked med tidligere bestyrelse  
Hvad gør vi?? 
 

Vi kan sende en kurv og en blomst eller en eller anden ting til de tidligere 

bestyrelsesmedlemmer. 

Torben tager sig at få leveret gaven. Torben og Henrik udgør et lille gaveudvalg. 

 

Punkt 7 

Eventuelt  

 

Byggeprojektet. Der er ved at blive lavet et udbud. Skolen har mødtes med 

Charlotte Folke og lavet oplægget til udbuddet.  

Henrik har indflydelse på hvem der bliver valgt. 

Der er fokus på brug af lokale folk. 

 

Lise melder navnet på kontaktforælder ind fra Y klassen 

 

 

 

 

 

 

 

 


