
ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen sept. 2017 

SKOLEBESTYRELSENS NYHEDSBREV 

Vi er på Øhavsskolen meget privilegeret, da vi har et kæmpe bagland af 

børneeksperter: Nemlig jer forældre!  

Vi ønsker at forbedre og udvikle kommunikationen med jer på den mest 

hensigtsmæssige måde. Vi har derfor på en temadag med skolebestyrelsen i 

starten af september besluttet, at lave en kommunikationsstrategi. Nyhedsbreve 

fra skolebestyrelsen er en del af denne strategi. Derudover vil vi gerne invitere jer 

til dialogmøder om forskellige temaer et par gange om året. 

Vi håber, I tager godt imod disse tiltag og vil tage jer tid til at læse nyhedsbrevene 

samt deltage i de dialogmøder, vi holder, så vi sammen kan skabe de bedste 

forudsætninger for, at vores børn får den bedste skole. 

DIALOGMØDE OM ANTIMOBBESTRATEGI 

Pr. 1. august er det blevet et lovkrav, at alle folkeskoler skal have en 

antimobbestrategi. Opvækst og Læring kommer med et generelt oplæg til dette i 

uge 38.  

Sammen om en fælles forebyggelse mod mobning 

På Øhavsskolen er vi sammen om at skabe forpligtende fællesskaber, og vi tror på, 

at når alle bliver inddraget, får strategien en tydelig sammenhæng med skolens 

hverdag, og det skaber bedre grobund for, at alle skolens parter tager ejerskab for 

strategien for at stoppe eventuel mobning på skolen.   

Dialogmøde d. 7. november – sæt kryds i kalenderen allerede nu 

Skolebestyrelsen vil som følge af lovkravet omkring en ”antimobbestrategi” gerne 

invitere til dialogmøde om en fælles forebyggelse mod mobning. Datoen er sat til 

d. 7. november, så I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen. Form og indhold 

kommer senere. Fælles forebyggelse mod mobning er en vigtig opgave for os alle, 

både skole, lærere, forældre og elever. 

KOMMUNIKATIONSVEJE 

Vi er i skolebestyrelsen altid glade for at være i konstruktiv dialog med jer forældre, 

men vi kan ikke gå ind i alle sager. I skolebestyrelsen fører vi tilsyn med næsten alle 

dele af skolens virksomhed, det vil sige, at vi drøfter sager, der har generel betydning for skolen. Det betyder også, at vi ikke 

behandler konkrete personale- og elevsager, da de hører under skolelederens kompetenceområde. Vi har i skolebestyrelsen 

udarbejdet en oversigt over den mest hensigtsmæssige kommunikationsvej. 

Lærerrepræsentanterne i skolebestyrelsen har taget opgaven med at få dette lidt kedelige diagram visualiseret på en sjov og 

mere overskuelig måde af eleverne. Hvis du ønsker at henvende dig til skolebestyrelsen, så henviser vi til at benytte 

forældreintra, så hele skolebestyrelsen har mulighed for at blive orienteret. 

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

NÆSTE 
SKOLEBESTYRELSES 

MØDE 

Onsdag d. 11. oktober kl, 19:00 

MOMO 

Som I har kunne læse i 

Forældreinfobrevet fra Henrik, 

så er MoMo gået i luften.   

Det betyder, at der er to 

platforme, I som forældre skal 

bruge: ”Forældreintra” 

og ”MoMo”.  Skolebestyrelsen 

anbefaler, at I prøver at 

navigere rundt i MoMo. Hvis I 

har spørgsmål eller problemer, 

er i velkommen til at kontakte 

skolen. Prøv i første omgang at 

at spørge jeres barn; de bruger 

også MoMo.  

 

 

 


