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OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSER 

Der har i den seneste tid været en del snak i medierne om overgang fra 

folkeskolen til gymnasiet.  

Vi har i skolebestyrelsen drøftet dette emne, og må konstatere, at det er en ret 

kompleks sag: Folkeskolerne har de seneste 5 år, som følge af et ønske fra 

Folketinget arbejdet for at øge andelen af elever, der vælger en anden 

ungdomsuddannelse end gymnasiet, herunder bl.a. en erhvervsuddannelse. Det 

har tilsyneladende givet resultat, hvilket naturligt giver færre ansøgere til Faaborg 

Gymnasium.  

Øhavsskolen har en af kommunens største andele af uddannelsesparate elever 

(overgangsfrekvens), og vi opfylder her 2020 målet. Øhavsskolen arbejder 

målrettet med at øge overgangsfrekvensen. Vi bruger mange ressourcer og kræfter 

på brobygningsforløb, fælles indsatser mv. sammen med både Faaborg 

Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole. Vi må konstatere, at der er stor 

konkurrence mellem ungdomsuddannelserne, om at tiltrække eleverne fra 

folkeskolen. Det betyder at alle ungdomsuddannelserne, herunder også Faaborg 

Gymnasium, må være aktive og nytænkende, når der skal tiltrækkes elever. 

SKOLEBESYRELSESVALG  

Hvis du ønsker at stille op til skolebestyrelsen på Øhavsskolen, skal du sende 

besked til skoleleder Henrik Andersen, hvorefter du kommer på kandidatlisten. 

Vi har brug for engagerede forældre.  

Valget er d. 29 maj. Kl. 19.00 i aulaen på afd. Svanen  

ALT DET DER SKER 

Der sker rigtig mange ting på Øhavsskolen, f.eks.: 

• 8. årgang har lavet oplæg til brug af slagterigrunden. Borgmester Hans Stavnsager besøgte årgangen og så deres 

fremlæggelser http://øhavsskolen.dk/slagterigrunden-8-aargang-2018/. 

• 6. årgang har i ugerne op til påskeferien arbejdet intensivt med lave aviser til Politikens Skoleavis-konkurrence. 

Aviserne vil blive omdelt meget snart, så det kan I glæde jer til.  

 

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

NÆSTE 
SKOLEBESTYRELSES 

MØDE 

Onsdag d. 16. maj. kl.19:00 

BYGGERI PÅ UGLEN  

Dialogmødet aflyst! 

Grundet manglende 

tilmelding har vi desværre 

været nødt til at aflyse  

dialogmødet d. 5. april 

omkring byggeri på uglen 

 

Vi er selvfølgelig ærgerlige 

over, at forældrene ikke 

deltager i, at være med til at 

skabe de fysiske rammer for 

vores børn.  

Vi laver en fordybelsesdag på 

Uglen, hvor børnene kan tegne 

deres bud på, hvad Fremtidens 

skole skal kunne. 

I er MEGET velkomne til at 

deltage i denne dag på skolen. 

Fordybelsesdag d. 18. 

april 

 

 

 

 

 

http://øhavsskolen.dk/slagterigrunden-8-aargang-2018/

