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OMBYGNING OG RENOVERING PÅ ØHAVSSKOLEN 

Ombygningen på Svanen er næsten færdig – vi glæder os til, at eleverne skal flytte 

ind i de lækre lokaler – og det gør eleverne og lærerne også.  

Hvis I har lyst til at se de nye lokaler, så kom til dialogmødet d. 7. november, hvor 

vi starter med en rundvisning på Svanen. 

 

Men vi er heldigvis ikke færdige med renoveringen af Øhavsskolen. I 2018 skal vi i 

gang med at renovere Uglen. Politikerne har bevilliget 18,5 mio. til renovering på 

Uglen i 2018 – og vi glæder os til, at de går i gang med den tiltrængte renovering 

og opdatering af Uglen, så skolen kan blive tilpasset eleverne.  

DIALOGMØDE OM ANTIMOBBESTRATEGI 

Dialogmøde d. 7. november – tilmelding på Intra 

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. 

HUSK AT TILMELDE DIG PÅ FORÆLDRE INTRA 

ELEVRÅDET MED PÅ BESTYRELSESMØDERNE 

For at sikre og understøtte elevperspektivet på bestyrelsesmøderne bliver 

elevrådet inviteret med til bestyrelsesmøderne. Vi har besluttet at invitere 

elevrådsrepræsentanter fra både Uglen og Svanen med på møder. Da vi gerne vil 

tage hensyn til eleverne vil vi fremadrettet være opmærksomme på, hvilke 

punkter, der kunne være relevante for dem at deltage i. Ligesom vi opfordrer 

elevrådet til at drøfte relevante emner til møderne med 

kontaktlæreren/skoleleder. 

Elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen er lige så fuldt gyldige medlemmer som både forældre- og 

personalerepræsentanter. Ligesom for personalerepræsentanternes vedkommende vælges de for et år ad gangen blandt 

skolens elever. 

KOMMUNIKATIONSVEJE 

Vedhæftet nyhedsbrevet er oversigten over kommunikationsveje. 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.  

 

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

NÆSTE 
SKOLEBESTYRELSES 

MØDE 

Torsdag d. 16. nov. kl.19:00 

SKOLEBESTYRELSES
VALG 2018 

I foråret 2018 er der valg til 

skolebestyrelsen. Den endelige 

dat0 bliver meldt ud i starten 

af 2018. Den ny bestyrelse 

bliver valgt i foråret 2018 og 

tiltræder d. 1. august 2018. 

Der er brug for 7 

forældrevalgte medlemmer. 

 

 
 

 

 


