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KÆRE FORÆLDER 

Først og fremmest vil skolebestyrelsen gerne takke for alle de dejlige mails med 

positive tilkendegivelser om skolen og gode historier om jeres børns skolegang og 

dagligdag på Øhavsskolen. Vi håber, at I vil dele disse gode oplevelser og gode 

historier om skolen med hinanden og med alle andre – og I må selvfølgelig også 

meget gerne blive ved med at dele dem med os. 

Vi vil også gerne takke for de breve vi har fået, hvor forældre har spurgt undrende 

ind til f.eks. de artikler, der har været i den lokale avis. Et af disse breve har blandt 

andet betydet, at vi som bestyrelse blev inviteret med til 8. årgangs forældremøde. 

Et møde, der bød på en god og konstruktiv dialog, hvor der var mulighed for at 

spørge, forklare, uddybe og forventningsafstemme.   

RENOVERING AF UGLEN 

Nu er det Uglens tur til at blive renoveret. Øhavsskolen vil gerne skabe de bedste 

betingelser for elevernes læring og trivsel, og dette vurderer skolebestyrelsen 

forudsætter, at Uglen gennemgår en omfattende renovering. 

Elever og lærere har været inddraget i planerne, og I kan se de færdige planer på 

skolens hjemmeside under ”Praktisk Info”. 

Planen er, at renoveringen skal påbegyndes dette efterår. 

BESPARELSER OG HØRINGSSVAR 

Som I sikkert alle har læst, så skal kommunen spare rigtig mange millioner. En del 

af de spareforslag, som der foreligger, påvirker skolens drift og elevernes trivsel.  

I skolebestyrelsen har vi indgivet et høringssvar, hvor vi blandt andet påtaler 

besparelserne på to-lærer-ordningen, inklusionsmidlerne samt forebyggende 

teams – besparelser, som vi vurderer, alle rammer hårdt ned i elevernes hverdag 

og skolens rammer for at skabe trivsel for eleverne. Vi påtaler desuden forhøjelsen af forældrebetalingen til SFO’en, da vi 

mener, at alle børn bør have muligheden for at gå i SFO, hvis de ønsker det. Derudover påpeger vi høringssvaret, at det ikke 

er hensigtsmæssigt, at udskyde den planlagte renovering af Uglen til et år, da en gennemgribende renovering af Uglen er 

forudsætning for at Øhavsskolen kan danne ramme om den bedste skole for eleverne fra 0. – 6. kl.  

 

 

Med venlig hilsen  

Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

INTERNATIONALE 
LÆRERDAG 

Den 5. oktober er FN’s 

internationale lærerdag. Over 

hele verden bliver lærere på 

denne dag anerkendt for deres 

store og gode arbejde, og for 

den enorme betydning de har 

for samfundet. 

Her kan du se Skole & 

Forældres formand Mette With 

Hagensens hilsen til lærerne. 

 

 

 

  

 

 
 

https://da-dk.facebook.com/SkoleOgForaeldre/videos/mette-with-hagensen-l%C3%A6rernes-dag/1100545553331959/

