
 

 Referat  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  Onsdag d. 3. marts 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 

Referatet godkendes endeligt ved første møde med fysisk tilstedeværelse 

 

Punkt 2 

Orientering  

• 10. klasse på Campus. Status, hjemmeside og samarbejde.  

• Eventuelt vaccinationscenter for borgere på Øhavsskolen afd. Uglen. 

Orientering ved Lene og Henrik  

• Prøvehandling med PPR og forebyggelsesområdet. Mere rummelige 

læringsmiljøer, Fællesskabende didaktikker, tværprofessionelle observationer 

og feedback og teamets indsatsplan for klassen.  

• Afsked med tidligere bestyrelse – Torben.  

 

Henrik orienterede om samarbejdet omkring Campus. Indtil nu er der 34 tilmeldte 

til 10. på Øhavsskolen. 

Der er lavet en hjemmeside, en brochure og en padlet. Bestyrelsen får dem at se, 

når alt er klar. 

10. Korinth er også en del af campus. 

 

Vaccinationscenter er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt 

 

Prøvehandling Et samarbejde mellem PPR og skole omkring indsatser omkring 

klasserne. Ressourcen er fordelt til skolen på forhånd. Ressourcen svarer det vi får 

til enkeltintegrerede elever. Der bliver lavet en indsatsplan for klasserne. 

 

Der har været møde omkring hvem der skal stå for renovering på Uglen. 

 

Afsked med tidligere bestyrelse 

Det er ikke lykkes at holde afskedsmiddag. Torben har købt og afleveret gaver til de 

tidligere bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Punkt 3 

Coronasituationen  

Drøftelse om delvis opstart af 0-4. klasse, Fjernundervisning for 5-10. klasse, 

nødundervisning og social nødpasning, eksaminer mv.  

 

Hvordan understøtter vi på bedste vis elevernes læring og trivsel i en anderledes 

situation?  

Forældrekommunikation, dialog og særtiltag.    

 

15. marts er næste skæringsdato for yderligere genåbning. Vi afventer.   

Antallet af børn i nødundervisning er vokset støt de sidste par uger. Det er nu 

muligt at holde trivselsmøder med 4 børn ad gangen. Disse møder bliver ikke 

systematiseret. Der er stadig politisk fokus på at det er de børn der har et behov. 

Bestyrelsen appellerer til i Nyhedsbrevet at forældrene hjælper deres børn med at 

overholde restriktionerne. 



 

 

 

Side 2 

 

Punkt 4 

Bedre sammenhængende Opvækst og Læringsområde samt slankere 

ledelse 

 

Bestyrelsen skal forholde sig til, hvad vi på Øhavsskolen tænker om 

administrationens oplæg til besparelse og omstrukturering af skoleområdet i FMK.  

 

• Hvilke fordele ser vi? 

Det kan være en fordel for de elever der har brug for en mindre læringstilbud 

Større fleksibilitet blandt personale og udnyttelse af personalets kompetencer. 

Ledelsen er det rigtige sted at hente penge. 

Der er bedre mulighed for at sætte ind rettidigt i forhold børn med 

specialundervisningsbehov. Som det er nu er der tilfælde hvor mindre skoler 

ikke har økonomi til at sende børnene i det tilbud de har brug for. 

Det virker som en spareøvelse. 

 

TR: det er bedre at spare på ledelse end på lærere. 

 

Man skal huske at spørge sig selv om hvor lang tid det tager at få skabt en 

sådan kulturforandring. 

Det kræver en indsats i forhold til den proces der er nødvendig, og den tager 

noget tid. 

 

• Hvilke ulemper ser vi?  

Det kan være ulemper ved transport og at elever skal flyttes rundt 

Centralisering kan risikere at der bliver mindre diversitet i læringstilbuddene. 

Arbejdet i skolebestyrelsen kan blive svært. 

Det er dog ikke en ret stor besparelse det medfører. 

 

TR: Ledelsen kan komme for langt væk. Det kan være svært for lærere at blive 

flyttet rundt mellem matriklerne. 

 

 

• Hvilke alternativer ser vi? 

 

 

• Hvilke anbefalinger og opmærksomhedspunkter vil vi videregive til 

politikkerne?   

 

 

Bilag vedhæftet: kan også findes på: https://xn--havsskolen-zcb.dk/hoering-i-

forbindelse-med-forslaget-om-et-bedre-sammenhaengende-opvaekst-og-

laeringsomraade-samt-slankere-ledelse/  

• Følgebrev 

• Sagsfremstilling og beslutning fra kommunalbestyrelsen  

• Power Point fra Opvækst og Læringsudvalgets møde 

• Notat Bedre sammenhængende Opvækst og Læringsområde samt 

slankere ledelse 

• Høringsproces 

 

 

Bestyrelsen udarbejder et høringssvar 

 

https://øhavsskolen.dk/hoering-i-forbindelse-med-forslaget-om-et-bedre-sammenhaengende-opvaekst-og-laeringsomraade-samt-slankere-ledelse/
https://øhavsskolen.dk/hoering-i-forbindelse-med-forslaget-om-et-bedre-sammenhaengende-opvaekst-og-laeringsomraade-samt-slankere-ledelse/
https://øhavsskolen.dk/hoering-i-forbindelse-med-forslaget-om-et-bedre-sammenhaengende-opvaekst-og-laeringsomraade-samt-slankere-ledelse/
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Punkt 5 

Eventuelt  

 

Nyhedsbrevet kan indeholde noget om trafikken. Torben skriver et par ord om dette 

og sender det til Morten. 

Bestyrelsen sender en hilsen til alle personalet omkring den store indsats som 

personalet yder hver dag i forhold til undervisning online. 

 

Poul-Arne sender en liste over hjemmeundervisere til Lene 

 

SSP har håndteret tidligere episoder på skaterbanen. Lige nu er der ro. 

 

 

 

 

 


