
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde 
13.10.22 

Øhavsskolen 
 
 
 
 

Mødedato:  13.10-2022 

   

Tidspunkt:  Kl. 18.00-19.30.  

   

Mødenr.:   

   

Sted:  Svanen 

   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   

   

Fraværende:   

   

Afbud:  Daniel,Sanne 

Eventuelt afbud meddeles til Hanne enten via 

Aula eller mail haryg@fmk.dk  
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Mødedeltagere: Bestyrelsen 

Mødeleder: Formand 

Referent: Poul-Arne                                                                             

Afbud:  

 

Der skal tages billede af den nye bestyrelse😊 

 

Punkt 1 Velkommen til elevrådet 

Ansvarlig/Tid Line 5 minutter 

Sagsfremstilling Præsentations runde. 

Bemærkninger Valdemar fra 9. er ny formand for elevrådet.  

Alle er præsenterede sig. 

Beslutning  

 

 

 

 

 

Punkt 2 Evaluering af madordning på Svanen samt drøftelse af madordning generelt for 

Øhavsskolen 

Ansvarlig/Tid Alle 30 minutter 

Sagsfremstilling Der er indgået et samarbejde med Forum Faaborg, dette skal evalueres. 

Under punktet skal der være en drøftelse af hvad drømmer vi om og hvilke krav til 

kvalitet skal der være ved en madordning. 

Bemærkninger Forældrene får tilbagemeldinger om, at det er dyrt.  

På Uglen vil elevrådet også gerne have en madordning. 

Der bliver købt slik i skoletiden, dette bliver købt i Forum Faaborg og andre 

butikker. 

Punktet hænger sammen med et punkt omkring, hvorvidt eleverne må forlade 

skolen i skoletiden. 

 

Det er ikke fordi der ikke er aktiviteter som eleverne kan bruge på Svanen. 

 

Der tages en dialog med Thomas omkring skolemadsordning, hvor der bl.a. 

drøftes udvalget. 

Bestyrelsen kan være undersøgende på, om hvilke tilbud for skolemad der findes, 

og hvad det kræver af skolen. 

 

 

LOMA undersøges hvis andet glipper.  

Opmærksomhed på at et LOMA-projekt stiller nogle krav til køkken og til 

undervisningen. 
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Beslutning Charlotte undersøger hvad vi må og ikke må hos fødevarestyrelsen 

 

 

Punkt 3 Lejrskoler og skolerejser 

Ansvarlig/tid Hanne 20 minutter  

Sagsfremstilling Der skal indhentes tilbagemelding fra Uglen, der siden sidste bestyrelsesmøde 

har drøftede om hvornår det giver bedst mening, at afholde lejrskole. 

Der nedsættes et arbejdsudvalg, der lave udkast til et princip for lejrskoler og 

skolerejser. 

Bemærkninger Det er besluttet, at man på Svanen kan vente, og det er indstillingen at det 

bliver 9. årgang, der tager på lejrskole i de kommende skoleår. 

På Uglen er indstillingen at det ville give bedre udbytte at de tog afsted i  

6. Klasse. 

 

Det er vigtigt, at personale og bestyrelse samarbejder om 

lejrskoleprincipper og om kommunikationen af disse. 

 

Der skal nedsættes et lille udvalg, der fortsætter arbejdet med et princip 

omkring lejrskole. 

 

Der laves et lille fælles skriv omkring hvad der gælder omkring lejrskole.  

 

Der skal fokus på at få lavet nogle traditioner. 

 

 

Beslutning Hanne og Line udgør udvalget. 

Hanne og Line laver fællesskrivet. 
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Punkt 4 Det gode sprog den gode tone.  

Ansvarlig/tid Hanne 20 minutter 

Sagsfremstilling Uglen vil i den kommende tid arbejde med sprog blandt eleverne. 

Tænkningen med ”Den gode tone” er, når vi er anerkendende og respektfulde 

overfor hinanden, både børn og voksne. 

Det skal være trygt at udtale sig både i små grupper, men også i det store 

fællesskab 

Det positive fællesskab fremmes ved, at vi taler pænt til, med og om hinanden. 

Vi skal ALLE både skole og forældre gribe ind over for krænkende attituder og 

sprogbrug. 

Når den gode tone forsvinder, bliver det opslidende både for børn og voksne at 

være i skolen. 

Hvordan kan vi som bestyrelse understøtte dette arbejde? 

Bemærkninger Hanne gave et oplæg omkring det kommende arbejde med det gode sprog 

og den gode tone. 

 

Der er opstået et skred i elevernes sprogbrug.  

Det er vigtigt at personalet reagerer og kontakter forældrene, da det er en 

fælles opgave. 

 

Forventninger til elevernes sprogbrug blev drøftes. 

 

Overvejelser omkring hvorvidt der kunne laves et princip om 

kommunikation. 

 

Det er vigtigt at konsekvensen af en given adfærd er tydelig. 

 

Kommunikationen mellem forældrene er vigtig og det er vigtigt at 

eleverne/børnene ved at forældrene taler sammen og taler med lærerne. 

 

Det kunne fx laves et arrangement med SSP og politi. 

 

Beslutning Bestyrelsen udarbejder et princip omkring, hvordan vi er sammen her på 

Øhavsskolen og omkring sprog. 

Tina er undersøgende på hvad der findes, og hun fremlægger hvad hun har 

fundet på næste møde. 

 

 

 

Punkt 5 Orientering 10 minutter 

Ansvarlig/tid A. Ved formanden: Dialogmøde 
B. Ved skolelederen: Professionel Kapital, nyansættelser, sammenlægning 

med Bøgebjerg 
C. Ved medarbejdere 

       D:Ved andre: 

Sagsfremstilling  

Bemærkninger Line og Sanne deltager på dialogmøde sammen med Hanne og Erik. 

 



Side 4 

 

 

Hanne orienterede om arbejdet med Professional Kapital 

Vi har fået ansat to pædagoger Freja og Abdallah. Ulf flytter fra 

specialklassen til almendelen. Gülcan er startet som lærer. 

 

 

 

Pr. 1. Januar 2023 bliver vi økonomisk sammenlagt med Bøgebjerg. Selve 

sammenlægningen af skolerne vil træde i kraft 1.august 2023. 

 

Der er nu mindre ombygningsstøj fra håndværkere og maskiner på Uglen. 

Det giver et bedre arbejds- og læringsmiljø. 

 

Prøvehandling med morgensang. Svanen er ved at finde ud af hvordan det 

skal fortsætte. 

 

Der er kommet nye Clevertouch skærme på både Uglen og Svanen. 

 

 

 

Beslutning  

 

 

 

 

Punkt 6 Fremtidige punkter 

Ansvarlig  

Sagsfremstilling Evaluering af om 7.klasse må forlade skolen 
Princip for vikardækning 
Antimobbestrategi 
Budget 2023 
Hvad findes der om sprog og sprogbrug – Tina fremlægger. 

Bemærkninger  

Beslutning   

 

 

Punkt 7  

EVT. 

5 minutter 

 

Forespørgsel omkring asfalt på Uglen er sendt videre til Anders Snitkær 

 

Beskæring af træer ved cykelskurerne på Svanen  – Det går skolen videre med. 

 

 

 

 

 


