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Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen nov. 2017 

DIALOGMØDE OM ANTIMOBBESTRATEGI 

D. 7. november afholdte vi skoleårets første dialogmøde: Formålet med mødet var 

at kvalificere skolens antimobbestrategi set fra forældreperspektivet. 

Alle forældre på Øhavsskolen var inviteret med og mange tak til jer, der deltog. 

Det var et godt møde, hvor vi fik drøftet mobning – også når det bliver svært. Det 

blev besluttet, der skal arbejdes med antimobbestrategien hvert år sammen med 

forældrene. De anbefalinger, der kom uf af mødet, vil blive sendt ud til klassens 

kontaktforældre, som så kan formidle dem til resten af forældrene i klassen.  

DIALOGMØDE OM KONTAKTFORÆLDREROLLEN 

På dialogmødet d. 7. november blev det tydeligt, at Øhavsskolen har behov for et 

tydeligere ”sammen om” –  og det vi skal være sammen om er, at skabe trivsel i 

klasserne, hvilket kalder på involvering af jer forældre.  

I skolebestyrelsen anerkender vi, at kontaktforældre udfører en vigtig opgave, og 

de fungerer samtidigt som et vigtigt bindeled mellem klassens forældre, lærere og 

pædagoger og mellem forældrene og skolen bestyrelse og ledelse. For at 

understøtte og styrke kontaktforældrerollen, vil skolebestyrelsen invitere alle 

kontaktforældre til et dialogmøde i foråret omkring rollen og hvilke forventninger, 

der er til denne. 

STATUS PÅ SAMMENLÆGNINGEN 

Vi er nu startet på Øhavsskolens andet år – og den politiske beslutning, det var at 

lægge Faaborgs to store skoler sammen har heldigvis fortsat politisk bevågenhed. 

Opvækst og Læring har bedt skolebestyrelsen om en status på sammenlægningen, og den vil vi gerne dele med jer forældre.  

Skrivelsen udsendes separat på Forældreintra efterfølgende.   

Løfteevne  

FMK er kommet på en flot 5. plads i løfteevne blandt alle skoler i Danmark.  

Der er tale om en vurdering af sommerens afgangskarakterer op imod den socioøkonomiske forventede karakter.  Her har 

Øhavsskolen bidraget godt til resultatet, da vi sammen med de øvrige skoler med afgangsklasser ligger rigtig flot. Vi vil 

naturligvis fortsat arbejde med at løfte både de stærke og udfordrede elever, således at både karakter og løfteevne fortsat vil 

ligge på eller over landsgennemsnit.  

SKOLEFOTOGRAFERING 

Skolebestyrelsen har besluttet, at skolefotografering skal udgå fra skolens 

portefølje. I stedet skal den traditionelle skolefotografering erstattes med et 

professionelt klassefoto, som kan downloades gratis af alle forældre.  

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

NÆSTE 
SKOLEBESTYRELSES 

MØDE 

Onsdag d. 13. dec. kl.17:00 

SKOLEBESTYRELSES
VALG 2018 

Vi sætter endnu engang fokus 

på valget i 2018. 

Hvis du går og overvejer om 

skolebestyrelsesarbejdet kunne 

være noget for dig, så er du 

velkommen til at henvende dig 

til alle skolebestyrelsen 

medlemmer. 

 

 

 

 


