
 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde 
17.11.22 

Øhavsskolen 
 
 
 
 

Mødedato:  17.11-2022 
   

Tidspunkt:  Kl. 18.00-19.30.  
   

Mødenr.:   
   

Sted:  Uglen 
   

Deltagere:  Skolebestyrelsen Øhavsskolen   
 

   
Fraværende:   

   
Afbud:  Eventuelt afbud meddeles til Line enten via Aula 

eller mail linews82@gmail.com 

 

 

                                                                        



 

 

 

Side 1 

  
 
 
 
 
 

 

  
Mødedeltagere: Bestyrelsen 

Mødeleder: Formand 

Referent: Poul-Arne                                                                             

Afbud: Daniel 

 

 

 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 

Ansvarlig/Tid Line 5 minutter 

Sagsfremstilling   

Bemærkninger   

 

Beslutning Dagsorden er godkendt 

 

 

 

 

Punkt 2 Opfølgning på evaluering af madordning på Svanen 

Ansvarlig/Tid Hanne 20 minutter 

Sagsfremstilling Punktet drøftet på sidste møde, hvor der blev aftalt at betyrelsen vil være 

undersøgende på muligheder for madordning for hele Øhavsskolen samt hvilke 

krav fødevarestyrelsen stiller til madproduktion på skolen 

Bemærkninger Bestyrelsen har ikke nået at holde møde med Thomas. . 

Hanne har kontaktet de øvrige skoler, og Tingagerskolen har en aftale med et 

firma i Årslev 

Bjarne sender nogle kontaktoplysninger til Hanne. 

Hanne skal ligeledes tale med Betina Greve fra CSN 

Der bliver afholdt møde med Thomas.  

 

Beslutning  

 

Punkt 3 Princip for Lejrskole og skolerejser Drøftelse 

Ansvarlig/tid Hanne &Line 20 minutter 

Sagsfremstilling Opfølgning på punkt fra sidste møde. 

Princip udarbejdet af nedsat udvalg. 

Forældrebrev 

Hvad er næste skridt. 

 

Bemærkninger Princip for lejrskoler og princip for skolerejser blev delt ud og drøftet. 

Overvejelser: 

Klasser eller årgange? 

Grundløb 

Lejrskole er 6. og 9. klasse 

Skolerejse er i 10. klasse 



 

 

 

Side 2 

Skal der stå i princippet for lejrskole at der tilstræbes at turen går til udlandet.  

Vi skal være opmærksomme på at alle har økonomisk mulighed for at deltage 

En årgang fra IS tilføjes princippet. 

Hvordan skal specialklasser indgå 

 

Forældrebrev blev godkendt i sin form, der tilpasses efter endelig godkendelse 

af principper 

Beslutning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 4 Princip om kommunikation Drøftelse 

Ansvarlig/tid Tina 20 minutter 

Sagsfremstilling Opfølgning på punkt fra sidste møde om det gode sprog og tone. Her gav 

drøftelsen anledning til at bestyrelsen ønsker at udarbejde et princip om, 

hvordan er vi sammen på Øhavsskolen og omkring sprog. Tina har været 

undersøgende på, hvad der findes, og fremlægger resultat. 

Bemærkninger Tina fremlagde mundtligt. 

 

Beslutning Princip for kommunikation bliver et fremtidigt punkt på et bestyrelsesmøde. 

 

Tina sender et link fra skole og forældre til Poul-Arne der sætter det ind ved det 

fremtidige punkt. 

 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/kommunikation-mellem-skole-

og-hjem 

 

Punkt 5 Procesplan for sammenlægning og status Orientering  

Ansvarlig/tid Hanne 15 minutter 

Sagsfremstilling Procesplan for sammenlægning og status 

Herunder ledelsesteamets organisering pr.1januar 2023 

Bemærkninger Hanne orienterede. Fra 1.1. 23 bliver der fælles MED møder fra Bøgebjerg og 

Øhavsskolen 

 

Nyt MED sammensættes fra kommende skoleår 

 

Bestyrelsen: 

Der skal være en medarbejder fra skoledelen, en fra børnedelen. Der skal være 

2 forældre fra børnehave/vuggestue og 5 forældre fra skoledelen. 

Den nye bestyrelse skal sammensættes så hurtigt som muligt efter 

sammenlægningen. 

 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/kommunikation-mellem-skole-og-hjem
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/kommunikation-mellem-skole-og-hjem


 

 

 

Side 3 

Ledelsesteamet organisering: 

 

 

 

 

 

 

En skoleleder for hele Øhavsskolen, en daglig leder på Bøgebjergskolen, og en 

afdelingsleder for henholdsvis IS, MT og US. Specialklasserne hører under de 

tilsvarende afdelinger. 

 

Pr. 1.1. 2022 så er Bøgebjerg en afdeling på Øhavsskolen. 

 

Beslutning  

 

 

Punkt 6 Orientering 10 minutter 

Ansvarlig/tid A. Ved formanden:  
B. Ved skolelederen: Status sammenlægning 
C. Ved medarbejdere 

       D:Ved andre: 

Sagsfremstilling  

Bemærkninger Daniel er trådt ud af bestyrelsen 

 

Hanne, Line, Erik og Daniel var til dialogmøde 

Tema: Inklusion – Det visionære og det realistiske 

Forum Faaborg har et årsmøde de afholder på onsdag d. 23. november klokken 

19.30 

Samtaler til afdelingslederstilling og samtaler til to pædagogstillinger 

 

Tema om professionel kapital. Bl.a. er den nye ledelsesorganisering en del af 

det der blev talt ind i og efterspurgt i medarbejdergruppen 

 

Snussalg har medført at der er lavet en ny tilsynsstruktur på afdeling Svanen. 

 

Beslutning  

 

 

 

Punkt 7 Fremtidige punkter 

Ansvarlig  

Sagsfremstilling Princip om kommunikation 
Bestyrelsesvalg og sammensætning 
Evaluering af om 7.klasse må forlade skolen 
Princip for vikardækning 
Antimobbestrategi 
Budget 2023 
Pjecer – forventningsafstemning til nye forældre 
Praktikuge i udskolingen 

Bemærkninger  

Beslutning   

 

EVT. 5 minutter 

BUS-ventetider 

 



 

 

 

Side 4 

 

 

 


