
ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen jan. 2019 

SKOLEBESTYRELSESDAG 

Lørdag d. 12. januar var bestyrelsen samlet en hel dag. Formålet med dagen var at 

skabe et fælles afsæt for bestyrelsen, så vi har solidt grundlag til at udmønte og 

gøre skolens vision operationel for medarbejdere, elever og forældre.  

 

Øhavsskolen er en aktiv del af samfundet. Her er vi sammen om at skabe 

forpligtende fællesskaber. Vi ser forskellighed som en styrke. Vi bidrager alle til 

et trygt læringsfællesskab i en kreativ og eksperimenterende kultur, hvor vi tør 

være nysgerrige og udfordre os selv og hinanden til at stå på tæer for at blive så 

dygtige, som vi kan. 

 

Visionen, som ledelsen og medarbejderne på skolen arbejder ud fra i hverdagen, 

er tydelig og udarbejdet sammen med politikere, bestyrelsesmedlemmer, elever og 

medarbejdere, da Øhavsskolen blev etableret. Vi er skolebestyrelsen optaget af, 

hvordan vi forældre kan byde ind i visionen, så vi sammen skaber det bedste 

læringsgrundlag for vores børn. 

 

MØDER MED INDSKOLING 
For at understøtte ovenstående har vi i skolebestyrelsen besluttet, at vi vil 

arrangere møder i indskolingen for sammen med forældrene at lave en 

forventningsafstemning omkring visionen.  

Al forskning peger på, at samarbejdet mellem skole og forældre er essentielt for 

barnets læring. I skolebestyrelsen mener vi ikke at tvang og regler er vejen frem i 

et konstruktivt samarbejde, men derimod vil vi gerne have en dialog, hvor vi 

sammen kan finde vores respektive roller ind i det forpligtigende fællesskab, som 

Øhavsskolen har. 

KARAKTERER FOR 2018 

Vi har fået eksamensresultatet for 2018. Vi har i skolebestyrelsen drøftet resultatet 

med skolen ledelse, og fået en redegørelse ift. de tiltag, som skolen allerede har 

iværksat, og som der bliver arbejdet benhårdt med. Vi har skolebestyrelsen tillid 

til disse tiltag, som vi anser for gode og relevante tiltag. 

Vi vil samtidig gerne invitere jer forældre til at være nysgerrige på de tiltag og 

tilbud, som jeres børn får (f.eks. øveeksamensdage mv.). Forskning viser, at høje 

forventninger er noget af det, der gør den største forskel for, om børn lærer noget i 

skolen eller ej – forventninger får børn til at vokse og se muligheder i sig selv. 

Lærerne på Øhavsskolen arbejder ud fra skolens vision, og de tror på, at eleverne 

har et kæmpe potentiale. Vi skal som forældre heller ikke være bange for at have højere forventninger til vores børn, så 

længe de samtidig mærker, at vi er ved deres side og støtter dem i at nå dem. 

 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

FREMTIDEN SKOLE 

Skolebestyrelsen har to 

onsdage i træk deltaget i 

workshops vedr. Fremtidens 

Skolen. Kommunalbestyrelsen 

har nedsat et § 17 stk. 4 udvalg, 

som frem mod sommeren 2019 

skal udarbejde nogle 

anbefalinger til 

kommunalbestyrelsen om 

Fremtidens Skole i Faaborg-

Midtfyn Kommune. 

Vi har arbejdet med den åbne 

skole og med demokratisk 

dannelse. 

Det er en spændende proces, 

og vi er i bestyrelsen glade for 

at politikerne vælger at 

inddrage os i arbejdet. 

Skolebestyrelsen glæder os til 

at politikerne sætter en retning 

for Fremtidens Skole. 

Du kan læse mere om Udvalget 

her 

https://www.fmk.dk/politik/p

olitiske-udvalg/17-stk-4-

udvalg/fremtidens-

skole/?tx_lfagendassummaries

_pi1%5Byear%5D=2018&cHas

h=e284269a7c278e7aaf71c5cc

4a4c2c13 
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