Referat
skolebestyrelsesmøde
Øhavsskolen

Mødedato:

5. oktober 2021

Tidspunkt:

Kl. 18.30-20.30.

Mødenr.:
Sted:
Deltagere:
Fraværende:
Afbud:

Svanen
Skolebestyrelsen Øhavsskolen

Dagsorden
Elevrådsrepræsentanterne deltager på mødet fra punkt 1 til og med 4
1.Godkendelse af referat
2. HalCafe-forpagter kommer og fortæller om, hvordan han kan forestille sig et
samarbejde.
Thomas præsenterer dagens ret, sandwich, pastasalat, pitabrød, salatbar mm sund
mad, som man kan købe. Også morgenmad.
Vil gerne have inputs til, hvad han skal lave.
Eleverne er meget velkomne. Der vil ikke være nogle, der ikke vil have dem der.
Pris: samme leje som Lidl stort set. Frokost 20-25kr. Emballage blev drøftet.
Cafeen. Starter 1.11.
Man kan bestille mad i cafeen.

3. Elevernes tilstedeværelse på matriklen i skoletiden
1. Alle årgange alle dage.
2.Vil gerne forlade skolen i den store pause 2 dage årgangene på skift.
7-årgang 1 dag om ugen.
Begrundelse: De får frihed til at vælge. Eleverne får lov at vise, at de godt kan tage
ansvar for at gå fra skolen og komme tilbage til tiden.
Svært ved at finde ro på skolen, da der er mange mennesker.
Man kan godt være i byen uden at bruge penge.
Bedre koncentration i timerne, hvis man har haft lov til at gå.
Får frisk luft og bevægelse.
Mulighed for at være sammen klasserne imellem.
7.-klasserne har glædet sig.
Hvis de kommer for sent, får de fravær og besked hjem.
Undersøge om det giver en positiv effekt på koncentration i timerne, at eleverne går i
byen.
Hvis man ikke får lov, bliver det ensformigt i frikvartererne.
Hvis man kunne få billig og god mad i hallen, ville man handle der.
Forslag: 2 dage om ugen må eleverne gå i byen. Lærerne laver planen. 7.årgang bliver
på skolen det første halvår for at styrke fællesskabet. Derefter 2 dage .
Man skal arbejde med at skabe nogle gode ude- og indeaktiviteter.
Der bliver lavet en plan som pigerne kan få med i elevrådet.
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Træder i kraft efter efterårsferien.
4. Princip omkring erhvervspraktik
På Øhavsskolen har vi obligatorisk erhvervspraktik i slutningen af 8.klasse.
1 uge hele klassen. De 4 klasser hver en uge.
Erhvervspraktik skal opprioriteres. Udskolingen vil bruge en flexuge på uddannelses- og
erhvervsorientering.
Kunne overveje linjefag: erhvervspraktik.
Etablering af virksomhedsbank, der vil tage erhvervpraktikanter.
Involvering af lokalområdet.

5. Orientering fra ledelsen
- Budget
Poul-Arne orienterede.
- opdatering på skole forældre arrangement
29.1.22 Skole og forældre.
- Personalesituation
Musiklærer, barselsvikariat i IS og lærer i IS + timelærer søges.
- Ny Skolelederproces
Møde tirsdag 12.10 kl.16-18.
6. Evt.
Skaterbane på en lille del af parkeringspladsen på Uglen.
Byggeriet starter i næste uge. Blok 6. Tag på midterbygningen.
Lokale håndværkere. Håber det er færdigt sommeren 22.
Poul-Arne sender tegningerne.
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