
ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen okt. 2018 

TAK FRA LÆRERNE 

Skolebestyrelsen opfordrede jer i sidste nyhedsbrev samt via beskeder på intra til 

at anerkende lærerne for deres store og gode arbejde på FN’s internationale 

lærerdag. Det var der rigtig mange af jer, der gjorde, og vi vil gerne viderebringe 

en stor tak fra alle lærerne – alle jeres tilkendegivelser var med til at gøre dagen 

meget speciel. 

RENOVERING AF UGLEN – UDSKYDES TIL 2020 

I budgetforliget kan vi på side 19 i listen over ” Oversigt over overførte anlæg” 

læse, at den planlagte og lovede renovering af Afdeling Uglen nu er udskudt til 

2020.  På trods af formuleringer i budgetforliget som ” tilsvarende går skolerne fri 

i 2019”, ” sikre rammer og finansiering af fortsat udvikling” og ”at tro på, at man 

kan skabe rammerne for det gode liv er et vigtigt brændstof alle steder i vores 

kommune, og forligspartierne har derfor prioriteret en lang række større og 

mindre projekter”, så er Øhavsskolen ikke en prioritet for forligspartierne. 

Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med – og skolebestyrelsen vil derfor gerne 

invitere til et fyraftensmøde onsdag d. 24-10.2018 kl. 17.00. På dette møde skal vi 

planlægge en happening/demonstration/event, hvor vi kan italesætte vores 

utilfredshed med denne beslutning og understrege behovet for renoveringen, så 

vores børn kan få nogle gode fysiske rammer som understøtter deres læring. 

BUDGET 2019 

Vi har i skolebestyrelsen drøftet de mulige konsekvenser af besparelserne, som 

ligger i budget 2019. Vi er i bestyrelsen meget bekymrede, ikke mindst fordi 

besparelserne kalder på strukturændringer. Vi vil løbende holde jer orienteret, når 

vi ved mere, samt inddrage jer forældre i det omfang, det er muligt. 

SKOLEIDRÆT OG FREMTIDENSSKOLEN  

Øhavsskolen har endnu engang været i medierne – men heldigvis på den gode 

måde. Via nedenstående links kan I læse og høre om vores skoleidrætsprojekt i Faaborg (Øhavsskolen og Enghaveskolens 

samarbejde med lokale idrætsforeninger) og høre Sophie Holm Higgins (rektor på Gymnasiet) og Ole Pedersen 

(kommunalpolitiker) fortælle om Fremtidens Skoleudvalget til Radio Diablo, her påpeger Sophie blandt andet det gode 

samarbejde gymnasiet og Øhavsskolen har. 

https://www.youtube.com/watch?v=i1EuNZjNz48  

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/badminton-streetdance-og-skydning-paa-skoleskemaet-flere-skoler-bruger  

 

 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

FYRAFTENSMØDE  

Onsdag d. 24-10-2018 kl. 17:00 

på Uglen. 

Formål med mødet er at 

planlægge en demonstration 

eller lignende i forbindelse 

med udskydelsen af renovering 

af Uglen. 

Vi håber, at mange af vil dukke 

op med gode ideer, så vi 

sammen kan råbe politikerne 

op. 

 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i1EuNZjNz48
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/badminton-streetdance-og-skydning-paa-skoleskemaet-flere-skoler-bruger

