
 

Dagsorden  

skolebestyrelsesmøde 
Øhavsskolen  
 
 
 
 

Mødedato:  23-02-2022 
   

Tidspunkt:  Kl. 18.30-20.30.  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Svanen 
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
   

Fraværende:  Morten Kragelund 
   

Afbud:  Eventuelt afbud meddeles til Hanne enten via 

Aula eller mail haryg@fmk.dk  
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Side 1 

  
 
 
 
 
 

 

  
Mødedeltagere: Bestyrelsen 

Mødeleder: Formand 

Referent: Poul-Arne                                                                                

Afbud: Elevrådet. 

 

Punkt 1 Godkendelse af Referat 

Ansvarlig/Tid Torben/5 minutter 

Sagsfremstilling  

Bemærkninger   

Beslutning  

 

Punkt 2 Konstituering af ny bestyrelse. Drøftelse og beslutning  

Ansvarlig/tid Bestyrelsen /30 minutter 

Sagsfremstilling Da der blev afholdt kursus den 29/1 2022 blev der  

gjort opmærksom på, at vi som bestyrelse skal have konstitueret os på ny, efter 

formandens sygemelding. 

Bemærkninger  

Det er kun forældre, der deltager under punktet.   

Beslutning  

 

Punkt 3 Opsamling på workshop. Drøftelse 

Ansvarlig/tid Bestyrelsen/30 minutter 

Sagsfremstilling Lektier: Forud for bestyrelsesmødet i februar, er det nødvendigt for det 

fremtidige arbejde i bestyrelsen, at vi alle i bestyrelsen, inden næste 

skolebestyrelsesmøde, har gennemgået det online-kursus som er tilgængelig på 

Skole og forældres hjemmeside omkring skolebestyrelsens rolle bl.a. Der er i alt 

6 temaer ca. 1 times varighed i alt. Det er nødvendigt at oprette sig som bruger 

for at tilgå kurset, her følges anvisninger på hjemmesiden.  

Kurset skal gennemgås, så vi har samme fælles forståelse for en 

skolebestyrelses rolle og vores fremtidige opgaver. (Aula)2/2 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/online-introkursus-til-

arbejdet-i-skolebestyrelsen 

 

 

Bemærkninger  

Beslutning   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/online-introkursus-til-arbejdet-i-skolebestyrelsen
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Side 2 

  

Punkt 4 Konvertering af UUV til to-lærertimer. Beslutning 

Ansvarlig/tid Hanne /10 minutter 

Sagsfremstilling Det er muligt at kommunalbestyrelsen godkender at Bestyrelsen ansøger om at 

2 lektioner på mellemtrinet og overbygningen konverteres til tolærerordning. Dvs 

skoleugen forkortes. 

Bemærkninger  

Beslutning  

 

Punkt 5 Skoleårets planlægning. Drøftelse 

Ansvarlig/tid Ledelsen/30 minutter 

Sagsfremstilling  

Bemærkninger Timefordelingsplan til beslutning. 

Skoledagens opbygning med ringetider. Som udgangspunkt vil der blive 

arbejdet med modulopbygning.  

Aldersintegreret indskoling. 

Bilag timefordelingsplan med ringetider 

Beslutning   

 

Punkt 6 Orientering 

Ansvarlig a. Ved formanden: 
b. Ved skolelederen: Herunder orientering om proces i 

medarbejdergruppen. 
c. Ved medarbejdere 
d. Ved andre: 

Sagsfremstilling  

Bemærkninger  

Beslutning  

 

Punkt 7 Fremtidige punkter 

Ansvarlig  

Sagsfremstilling • Budget  

Bemærkninger  

Beslutning   

 

EVT.  

 

 

 

 

 

 


