
 

Referat skolebestyrelsesmøde 
30.08.22 

Øhavsskolen 
 
 
 
 

Mødedato:  30.-08-2022 
   

Tidspunkt:  Kl. 18.30-20.30.  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Uglen 
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
 

   
Fraværende:   

   
Afbud:  Lotte 

 

Eventuelt afbud meddeles til Hanne enten via 

Aula eller mail haryg@fmk.dk  

 

 

                                                                        

mailto:haryg@fmk.dk


 

 

 

Side 1 

  
 
 
 
 
 

 

  
Mødedeltagere: Bestyrelsen 

Mødeleder: Formand 

Referent: Poul-Arne                                                                             

Afbud:  

 

 

 

Punkt 1 Konstituering af ny bestyrelse 

Ansvarlig/Tid Hanne  

Sagsfremstilling Forældregruppen konstituerer sig ved formand og næstformand 

Derefter beslutning om møderække. 

Fordeling af deltagelse ved forældremøder 

Bemærkninger  Reserveret datoer på AULA fra 18.30-20.30 

30/8 -2022 

13/10 -2022 

17/11-2022 

12/1-2023 

16/3-2023- Flyttes til d. 9./3. 

30/5-2023 

20/6-2023 (afslutning)   

Mødedato fastsættes for august. 

 

Referat: 

Alle præsenterede sig.  

Hanne: Skoleleder 

Poul-Arne: Viceleder - Afdelingsleder sp.kl. 

Forældrevalgte: Tina, Charlotte, Sanne, Daniel, Peter, Line (Lotte havde meldt 

afbud) 

Medarbejdere: Kirsten J., Erik A. TR 

Beslutning Line er formand 

Sanne er næstformand 

 

Møder 

16/3-2023- Flyttes til d. 9./3. 

 

30/5-2023 

 

Møderne begynder fremover klokken 18.00 og varer til 19.30 

 

Der skal fastsættes et mødetidspunkt pga. budget i August 

 

Tina: 6. kl. d. 6/9 og d 13/9 3. kl. 

 

Skolen sender en liste med forældremøder, så en fra bestyrelsen kan 

deltage  



 

 

 

Side 2 

 

 

 

 

 

Punkt 2 Lejrskole i overbygningen Drøftelse. 

Ansvarlig/tid Hanne 

Sagsfremstilling Medarbejdergruppen på Svanen ønsker, at indgå i en dialog med bestyrelsen 

om lejrskoles placering på 7.årgang. Som materiale er brev sendt til bestyrelsen 

(vedhæftet). Der forligger ingen principper for lejrskole. 

Bemærkninger En anledning til at bestyrelsen kan lave et princip om lejrture og ekskursioner. 

Emnet blev drøftet. 

Tilbagemeldingen til Svanen er at 7. årgang skoleåret 2022-2023 godt kan 

udskyde lejrturen til 9. klasse. 

Inden næste møde er vi nysgerrige på studieturen og udgifterne til denne. 

Det skal også undersøges om lejrturen på MT fortsat skal være på 4. årgang 

 

Beslutning Bestyrelsen sætter punktet på dagsorden og laver et princip i løbet af året. 

 

Punkt 3 Skolefoto. Beslutning 

Ansvarlig/Tid Hanne 

Sagsfremstilling Der skal træffes beslutning om det skal genoptages, at der er skolefotografering 

på Øhavsskolen. 

Bemærkninger Emnet blev drøftet. Skolefoto blev afskaffet pga. at det tog for lang tid.  

Blandt andet blev der drøftet at forældrene selv kan lægge et billede op på aula. 

Det kunne også være et projekt i undervisningen. 

Der kan også tages gruppebillede i klassen 

Beslutning Bestyrelsen beslutter at der ikke skal tages skolefoto.  

Bestyrelsen opfordrer forældrene til at få taget billeder til hjælp for 

personalet, og at der bliver lavet gruppebilleder på klassen. 

 

 

Punkt 4 Orientering 

Ansvarlig/tid A. Ved formanden: 
B. Ved skolelederen: Budget 2023 FMK,skolepatrulje 
C. Ved medarbejdere 

       D:Ved andre: 

Sagsfremstilling  

Bemærkninger MED har lavet høringssvar. Besparelsen / effektivisering var ikke så stor 

som man kunne forvente. 

Omkring Bøgebjerg skolen anbefaler OL at Bøgebjergskolen og Børnehus 

bliver en del af Øhavsskolen. 

 

Arbejdet omkring opstarte skolepatrulje er i gang. 

 

Renoveringen af Uglen trækker på ressourcerne hos børn og medarbejdere 

 

Der er ikke smartboards på mellemtrinnet pga, at de er blevet pillet ned i 

forbindelse med renovering. De skal udskiftes med smart- touch TV, men 

der afventes en politisk beslutning, så smart-touch TV kan tidligst sættes 

op på Uglen i uge 38. Bestyrelsen finder det meget uheldigt de tidligst kan 

monteres i uge 38, da det påvirker elevernes og medarbejdernes hverdag. 

 



 

 

 

Side 3 

Der kan med fordel være et bestyrelsesmedlem med i indover processen i 

fase 2 i renoveringen. 

Beslutning  

 

 

 

 

 

Punkt 5 Fremtidige punkter 

Ansvarlig  

Sagsfremstilling Evaluering af om 7.klasse må forlade skolen 
Princip for vikardækning 
Princip for skolerejser og lejrskole 
Madordning og kantine 
 
Boost af forældresamarbejde 

Bemærkninger  

Beslutning   

 

EVT. Der gøres opmærksom på referatet på hjemmesiden.  

Formen kan evt. ændres 

Informationsniveauet og synlighed omkring bestyrelsen. Der kan være behov 

for hvem er bestyrelsen og hvem kan man kontakte.  Der tages et billede af 

bestyrelsen på næste bestyrelsesmødet, der offentliggøres 

 

SFO: Forældrehenvendelse vedr. åbningsdage og tider i SFO og SFO2 

Henvendelsen går på et problem med at afhente børnene efter skoletid om 

fredagen.  

Lukningen af SFO2 om fredagen er en politisk budgetbeslutning i hele FMK. 

Den tidligere bestyrelse har ved sidste års budget forholdt sig til dette. 

 

I FMK er klubberne lukket i ferierne. SFO’er er åbne. SFO’er går fra 0. til 3. 

klasse. 

 

Ang. Chromebook er der indtil videre ikke noget i forhold til FMK. 

 

Sanne overtager kontakten til specialklassen 

 

 

 

 

 

 

 

 


