
ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen dec. 2018 

GOD JUL OG GODT NYTÅR  

Skolebestyrelsen vil gerne ønske jer alle sammen en rigtig god jul og et godt nytår. 

Det første halvår er gået, og selv om starten på skoleåret var lidt hård, så er det 

bestyrelsens opfattelse, at alle er kommet godt i gang. Trivselsundersøgelsen med 

en socialkapital på 11,4 indikerer, at skolens medarbejdere er glade for deres 

arbejde. Vi har endnu ikke fået eksamensresultaterne fra i sommer, men der er 

iværksat en handleplan med tiltag, så eleverne på Øhavsskolen kan blive så 

dygtige som de kan.  

 

MOBILPOLITIK PÅ ØHAVSSKOLEN  
Skolebestyrelsen har godkendt nedenstående mobilpolitik, som 

eleverne har været med til at udarbejde. Vi opfordrer til, at I drøfter 

politikken med jeres børn. 

Læringsrummet på Øhavsskolen er som grundprincip mobilfrit, da energien i 

læringsrummet skal fokuseres på indhold, læringsmål og læringsfællesskabets 

sociale processer i stedet for på den enorme tiltrækningskraft, som mobiltelefonen 

har, når den er inden for syns, høre- og rækkevidde.  

Læringsrummet forstås som hele skoledagen, hvorfor hus- og årgangsteam laver 

regler og rammer for anvendelse af mobiltelefoner i frikvartererne. 

For at skabe mobilfrit læringsrum, skal mobiltelefonerne ligge i skoletasken og 

være på lydløs uden vibration. 

Mobiltelefonerne må tages op af taskerne, hvis læreren eller pædagogen skønner, 

at aktivitetens læringsmål kalder på mobilbrug i læringsrummet fx, hvis der skal 

laves film, indtales lyd og dialog, eller telefonen skal anvendes til at læse QR 

koder. 

Ved aftaler med læreren eller pædagogen kan elever få lov til at ringe hjem eller i 

særlige tilfælde have mobiltelefonen fremme i timen, såfremt der ventes et vigtigt 

opkald fra hjemmet. 

 Mobilpolitikken gælder for alle børn og voksne på skolen, er udarbejdet 

november 2018 og evalueres og revideres årligt. 

 

 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

KLASSEFOTO 

Skolebestyrelsen har tidligere 

besluttet, at der ikke længere 

skal tages skolefoto med 

individuelt portrætfoto. I 

stedet tager skolen et 

klassebillede af hver klasse, 

som I som forældre gratis kan 

printe. 

På intra kan I finde vejledning 

og koder til billederne. 

 

 

  

 

 

 

  


