
ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen feb. 2018 - SKOLEBESTYRELSESVALG 

SKOLEBESTYRELSESVALG 2018 

Øhavsskolen har brug for dig!  

Skolen er lærernes hjemmebane, og vi forældre kan let komme til at føle os på 

fremmed grund. Men det er jo ikke på grund af vores pædagogiske kvalifikationer, 

lovgiverne har givet os flertal i skolebestyrelserne.  

Øhavsskolen har brug for dit engagement i skolebestyrelsen fordi: 

• Du er forælder, og det er det der giver dig ret til at have 

indflydelse på skolen og det giver det mulighed for at involvere dig i 

bestyrelsen og være med til at diskutere og udvikle den måde skolen 

drives på.  

• Ingen andre kender dit barn bedre end dig, og du har mulighed 

for at være med til at udvikle trivslen på skolen og derigennem 

forbedre mulighederne for yderligere læring.   

•  Og så har du også noget andet som g skolens egne fagfolk gerne 

vil have perspektiver fra: Du har din daglige gang i samfundet uden for 

skolen, og du kender en del af det arbejdsliv, som skolen skal 

forberede børnene på. 

Er du nysgerrig på opgaven, spørgsmål om arbejdsmængden eller andre 

spørgsmål må du meget gerne kontakte en af de nuværende 

bestyrelsesmedlemmer eller formand, Fie Raviv på 20 82 67 67. 

PROCES FOR VALGET 

• 22. maj  

o Hvis du ønsker at stille op til skolebestyrelsen på Øhavsskolen skal du sende besked til skoleleder Henrik 

Andersen, hvorefter du kommer på kandidatlisten  

• 25. maj 

o Kandidatlisten udsendes til alle skolens forældre. En skolebestyrelse består af 7 forældrevalgte medlemmer, 

hvilket betyder, at vi skal bruge minimum 7 kandidater.  

o Villige til genvalg er: Fie Raviv, Lars Otte og Jan Didriksen  

• 29 maj. Kl. 19.00 i aulaen på afd. Svanen  

o Opstillings- og valgmøde 

o Forældre der ønsker at opstille til skolebestyrelsen, kan stadig melde sig som kandidat ved at møde op på dagen 

– herefter foretages selve valghandlingen   

  

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

NÆSTE 
SKOLEBESTYRELSES 

MØDE 

Torsdag d. 3. april. kl.19:00 

BYGGERI PÅ UGLEN  

Du inviteres til 

dialogmøde 

 

d. 5. april kl. 17-20 

personalerummet på 

afd. Uglen  

Dialogmøde/workshop om 

byggeri på Uglen for forældre, 

elevråd, bestyrelse og 

medarbejdere – Hvad 

drømmer vi om, idegenerering 

og anbefalinger om lokaler, 

lokaleindretning og udemiljø 

til arkitekt og procesgruppe. 

 

Kom og vær med!!! 

 

 

 

 

 


