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TRIVSELSUNDERSØGELSEN PÅ ØHAVSSKOLEN 2018 

Som I måske har læst i nyhederne, så har kommunen gennemført den årlige 

trivselsundersøgelse.  

Vi er i skolebestyrelsen meget tilfredse med årets resultater, og glæder os over at 

se, at så mange trives, og så stor en andel af medarbejderne er glade for deres 

arbejde. 

Skolebestyrelsen noterer med stor tilfredshed, at den sociale kapital er steget med 

1 point siden sidste år. 

 

Resultaterne er følgende: 

 Øhavsskolen Hele kommunen 

Svarprocent 83% 77% 

Sociale kapital* 11,5 11,4 

Har svaret ”i meget høj grad” 

eller ”i høj grad” på 

spørgsmålet om generel 

tilfredshed med deres job 

86% 78% 

 

*Gennemsnittet for Danmark for den sociale kapital er 10,2 

DIALOGMØDE MED POLITIKERNE 

D. 13. november var skolebestyrelsen til dialogmøde med Opvækst og 

Læringsudvalget samt kommunens andre skolebestyrelser. Dette var det et ud af 

årets to dialogmøder. 

Mødet omhandlede de gensidige forventninger til samarbejdet mellem politikerne 

og skolebestyrelserne. Her fik vi også et lille indblik i det arbejde § 17. stk. 4-

udvalget har gang i vedr. Fremtidens Skole. Vi glæder os til at blive inddraget i 

dette arbejde i de kommende workshops i starten af det nye år. Vi gav dog også 

udtryk for vores undren over udvalgets sammensætning, da hverken skoleledere 

eller skolebestyrelsesmedlemmer er med i udvalget. 

FYRAFTENSMØDE OG UTILFREDSHED MED POLITISK 
BESLUTNING 

I sidste nyhedsbrev inviterede skolebestyrelsen til et fyraftensmøde, hvor formålet 

var at drøfte hvad vi kunne sætte i værk for at tydeliggøre vores utilfredshed med beslutningen om at udskyde renoveringen 

af Uglen. Der dukkede desværre kun én forælder op, og vi har derfor besluttet ikke at gå videre med planen om at give 

tydeligt udtryk for vores utilfredshed.  

Vi håber, at vi i fremtiden kan finde en måde at gøre det attraktivt at samarbejde om skolen, så vi sammen kan skabe den 

bedste skole for vores børn. 

 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

ELEVINDDRAGELSE 

Øhavsskolen arbejde løbende 

på at inddrage eleverne i 

udformningen af skoledagen. 

Onsdag d. 14. november havde 

elevrådet på Svanen arrangeret 

en hel aktivitetsdag for deres 

klassekammerater. 

Eleverne var delt op på hold og 

der var frokost. 

Formålet med dagen var at 

styrke sammenholdet og øge 

trivslen for eleverne på Svanen. 

 

 

  
 

 

 

  


