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BESØG FRA OPVÆKST OG LÆRING – MICHAEL GRAVERSEN 

Michael Graversen – koncernchef for Opvækst og Læring, var på besøg på 

skolebestyrelsens møde i januar. Michael har været på besøg i alle kommunens 

skolebestyrelser – og nu blev det vores tur. 

Først og fremmest drøftede vi vores procedure ift. kommunikationsveje på 

Øhavsskolen: Vi talte om, at vil gerne tydeliggøre overfor forældrene, hvem man 

starter med at henvende sig til, og hvordan man efterfølgende kan gå videre med 

sin henvendelse, hvis der vurderes behov herfor. Michael gav udtryk for, at han 

var meget enig i vores kommunikationsvej, samt at det fra hans perspektiv også er 

mest hensigtsmæssigt og mest optimalt, hvis henvendelserne til skolen foregår 

direkte til de involverede parter f.eks. til barnets lærer. 

Michael påpegede også, at selv om skolebestyrelsen nogle gange kan opleve, at der 

en del henvendelser af negativ karakter, så er det hans opfattelse, at skolens 

størrelse taget i betragtning, så er det faktisk meget få henvendelser, vi får. 

Michael tilkendegav ligeledes, at han løbende er i dialog med Henrik Andersen og 

er helt tryg ved den måde, Henrik håndterer henvendelserne på. 

Skolebestyrelsen påpegede også overfor Michael, at det kan føles lidt som et 

paradoks, at skolebestyrelsen skal godkende skolens budget, når budgettet næsten 

ikke indeholder andet end lovbestemte udgifter (lønninger m.m.). Derudover gav 

bestyrelsen også udtryk for en bekymring for skolens økonomi/budget set i 

relation til faldende børnetal og udgifter til ekskluderede elever, hvilket også må 

forventes at påvirke skolens budget/økonomi negativt fremadrettet. 

Michael Gravesen sagde han godt kunne forstå bekymringen, men at vi nok måtte 

se i øjnene, at hele det offentliges budget, herunder også kommunernes, er under 

pres, og at vi også fremadrettet vil blive presset på rammerne.  

DEN ÅBNE SKOLE 

Det er en del af skolens vision, at vi er aktiv del af samfundet. Denne del af visionen 

synes vi, at samarbejdet mellem FSI (Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger) og 

Øhavsskolen er et godt eksempel på: Formålet med projekt Åben Skole er at få gjort 

alle elever bekendt med det at dyrke en idræt (gennem læring, fællesskab og glæde. 

Eleverne bliver undervist i 13-15 uger i den samme idrætsgren. Dette giver eleverne et rimeligt kendskab til den pågældende 

idrætsgren og giver måske lyst til at starte i en forening i fritiden. I efteråret 2017 deltog 1.-2. årgang og 5.-9. årgang i 2018 

kommer 3. årgang også med. 4. årgang deltager ikke, da de arbejder med skolehave. DGI´s Unge i front uddannelse skal 

samtidig køre på Øhavsskolen. Unge i front er et valgfagsforløb for unge der går i minimum 7. klasse, hvor de bliver 

uddannet til at indgå i foreningsliv som ungtræner/træner. Uddannelsen styrker personlig udvikling, samarbejdsevner og 

motiverer de unge til at engagere sig i frivilligt arbejde. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

NÆSTE 
SKOLEBESTYRELSES 

MØDE 

Torsdag d. 22. feb. kl.19:00 

GODE OG KREATIVE 
IDEER SØGES 

Ombygningen på Svanen er nu 

ved at være færdig – og det er 

blevet rigtig godt. Nu skal vi i 

gang på Uglen. 

Vi vil derfor rigtig gerne 

invitere jer forældre til et 

dialogmøde om byggeriet. Vi 

vil rigtig gerne have, at I er 

med til at komme med gode og 

kreative ideer til, hvordan vi 

skaber den bedste skole ud fra 

de rammer, vi har. 

Vi forventer at afholde mødet i 

starten af marts – hold øje på 

skolens intra ift. en konkret 

dato og tilmelding. 

 

 

 


