
 

 Dagsorden  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  8. september 2021 
   

Tidspunkt:  Kl. 18.30-20.30.  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Uglen 
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:   
   

Afbud:   

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 

 

Dagsorden  

 

Punkt 1 

Godkendelse af referat 

 

Punkt 2 

Elevernes tilstedeværelse på skolen gennem hele skoledagen. 

Elevrådsformand og næstformand er inviteret med til dette punkt. 

 

Eleverne vil gerne kunne gå op i byen i det store frikvarter. 

De nye 7.klasser vil gerne vise, at de kan finde ud af gå op i byen. 

Hvis det kun er 1 dag, så stormer Svanen byen. 

Kan styrke fællesskabet i 7., hvor man kommer andre steder fra, at man ikke må 

forlade skolen. 

Hver årgang kan have en dag. + en fælles dag. 

 

Hvad skal der til: 

Betonbordtennisborde, solide bord- og bænkesæt, overdækkede pladser, rengøring 

og pasning af udeområderne. 

 

Man kunne sige: 

A: en årgang en dag + en fælles 

B:  

C: Ikke udgang 

 

Problem: rygning. 

 

Bestyrelsen/elevrepræsentanterne laver udkast til princip for elevernes 

tilstedeværelse i frikvarterer på skolen. 

Om vinteren kan man måske bruge hallen. 

Da der ikke er truffet nogen beslutning endnu, så det gælder stadig, at alle elever 

bliver på skolen i frikvarterne. 

 

Punkt 3. 

Erhvervspraktik, Brobygning, UU-vejledning – gældende regler.  

Afklaring af om bestyrelsen vil lave et princip om erhvervspraktik. Hvis ja sættes 

det på som et punkt på næstkommende møde. 

 

Erhvervspraktik er en frivillig ordning. 

10.kl. har en del erfaring med det. 

Andre klassetrin: individuelle aftaler. Kun for at afklare uddannelsesvalg og 

lærepladsskabende. Forældre og elever aftaler primært praktikken. 

UU-vejledning ønskes opkvalificeret. 

Poul-Arne vil det med videre og drøfte rammerne for UU-vejledningen. 

 

Bestyrelsen kan bestemme, at der skal være praktikuger i løbet af året. 

Man kan etablere en virksomhedsbank. Forældre skal stå for det. 

 

Ideer: forældrepraktik, gårdbesøg, virksomhedsbesøg, integrere med 

lokalsamfundet, kontakt til Erhvervsklubben, Ung til ung - en gymnasieelev kunne 



 

 

 

Side 2 

komme og fortælle om, hvordan det er at gå på gymnasiet, 

uddannelsesmesselignende arrangement på skolen. 

 

Bestyrelsen besluttede at de vil lave et princip om erhvervspraktik 

 

Punkt 4 

Orientering  

- Personalesituationen 

Punktet blev drøftet.  

Ved dialogmøde med chef for Opvækst og Læring, Christian Elmelund-

Præstekær den 1. september, gav forældrerepræsentant, Tina, udtryk for, at 

kommunen bør kigge på udformningen af spørgsmål og svarmuligheder i 

APV. 

 

Lærerrepræsentanterne giver udtryk for, at bestyrelsen har udført deres 

tilsyn ved at se APV-en, der bare ikke har givet et retvisende billede, pga. 

den måde APV'en er bygget op.  

 

Personalet på skolen har modtaget brev fra de forældrevalgte i bestyrelsen. I 

brevet gives der udtryk for bekymring for personalets trivsel. Brevet er blevet 

taget godt i mod.  

 

- Møde med DLF (kredsformanden) 

Poul-Arne havde et godt møde, og der er en fælles forståelse for at vi skal 

arbejde sammen 

- Dialogmødet 

Poul-Arne og Tina refererede fra Dialogmødet 

 

Punkt 5 

Opfølgning på budget 2021 efter regulering 5/9 

Opfølgningstallene er ikke kommet endnu, men sidste budgetopfølgning peger på 

en pænt resultat for 2021 

 

Punkt 6 

Forventningsafstemning omkring kommunikationen i skolebestyrelsen 

 

Ærlighed og åbenhed. Punktet drøftet og kommunikationen skal fortsat være åben 

og ærlig. 

 

Punkt 7 

Kommende ansættelsesproces – Deltagelse i ansættelsesudvalg 

Punktet udsat. 

 

Punkt 8 

Evt. arrangement med skole og forældre 

Poul-Arne har haft kontakt til Skole og forældre omkring kursus vedr. 

skolebestyrelsens arbejde og hvordan bestyrelsen kan udnytte sin kompetence. 

Introkursus online. 

Ønske om lørdag. 

 

Punkt 9 

Eventuelt  

Tina vil gerne svare på spørgeskema vedr. sikker skolevej. Poul-Arne følger op. 
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SSP-samarbejdet blev drøftet. Desværre en dårlig oplevelse for 9. årgang da SSP 

ikke kom forældremødet. 

 

 


