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VI ØNSKER OS I DENNE TID… OG I FREMTIDEN 

Vi ønsker os i denne tid – og i fremtiden, at få fokus på et større ”VI”, så vi er 

sammen om at lave den bedste skole for vores børn. Dette ”VI” er en del af skolens 

vision, men det er samtidig også en forudsætning for at lave skole, hvilket også 

afspejles i Folkeskolelovens formålsparagraf § 1, hvor det i den første sætning 

tydeligt fremgår, at ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne 

kundskaber og færdigheder. ”  

Skolebestyrelsen har ikke en entydig løsning på, hvordan vi sammen laver den 

bedste skole, men først og fremmest er det vigtigt at få italesat det ansvar og den 

aktie, vi har i Øhavsskolen og den skolegang, vores børn har der. 

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen, som det er vores pligt, dette betyder 

også, at vi løbende bliver orienteret, hvis der er udfordringer på skolen. Vi er 

derfor opmærksomme på de udfordringer, der er i 7. årgang lige nu.  

Skolen orienterer og er løbende i dialog med forældrene på årgangen, så selv om I 

måske ikke lige oplever udfordringer med jeres barn, så har I mulighed for at 

støtte op om de tiltag, som skolen iværksætter. Dette handler i ligeså høj grad om, 

at jeres barn er en del af et fællesskab, og når I er informeret om jeres barns 

hverdag, så har I også mulighed for at understøtte det forpligtigende fællesskab.  

FÆLLESSKABET I SKOLEN  

Lærerne går på arbejde hver eneste dag med fokus på det enkelte barns læring, 

men også med et kæmpe fokus på, at fællesskabet er rammen for individets 

dannelse og udvikling! Lærerne på Øhavsskolen ved, at det netop er fællesskabet, 

der er betingelsen for individualiteten. Når en lærer kontakter os forældre om en 

episode i skolen, så handler det som oftest om, at fællesskabet er udfordret og vores barns opførsel ikke er hensigtsmæssigt i 

fællesskabets bedste. Henvendelsen er ikke et angreb mod os forældre men en udstrakt hånd fra lærerne om, at vi som 

forældre hjælper med at understøtte fællesskabet – vi ønsker os i skolebestyrelsen, at vi forældre tager imod denne 

udstrakte hånd og går i en konstruktiv dialog med lærerne. 

MOMO OG ELEVPLANER 

Det er besluttet fra Opvækst og Læring, at alle skolerne i kommunen skal bruge 

MoMo – herunder også til elevplaner. MoMo lever lige i øjeblikket ikke op til de 

lovmæssige krav om elevplanen – Opvækst og Læring er i dialog med udbyderen af 

MoMo. Vi afventer, at MoMo løser denne udfordring. Indtil denne udfordring er løst, er I som forældre altid velkommen til 

at gå i dialog med lærerne f.eks. i forhold til faglig status, hvis I har behov for en opdatering på elevplanen.  

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 
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SKOLEBESTYRELSEN 
ØNSKER ALLE 
FORÆLDRE PÅ 
ØHAVSSKOLEN EN 
RIGTIG GLÆDELIG 
JUL OG ET GODT 
NYTÅR 

Vi siger tak for et godt år og 

glæder os til at tage hul på 

2018.  

 

 

 

 


