
ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen feb. 2019 

SIKKER SKOLEVEJ 

Som nogle af jer sikkert allerede har 

bemærket, så er der kommet 

parkeringsforbud på Toftegårdsvej i morgen 

og eftermiddagstimerne.  

Dette er sket efter henvendelse fra 

skolebestyrelsen til kommunen, da 

skolebestyrelsen ønsker at øge 

trafiksikkerheden på vej til og fra skolen. 

 

EFFEKTIVISERINGER 
FMK står endnu engang foran en stor 

besparelse i forbindelse med budget 2019. 

Politikere har besluttet at en del af 

besparelserne skal komme fra Attraktiv og Effektiv Arbejdsplads - besparelserne. 

Kernen i disse besparelser er, at de ikke må gå ud over serviceniveauet.  

Da vi i skolebestyrelsen blev præsenteret for Øhavsskolens andel af besparelsen 

tog vi direkte kontakt til Opvækst- og Læringsudvalget og redegjorde for de 

udfordringer, vi så i besparelserne. Vi har desuden sammen med kommunens 

andre skolebestyrelser skrevet et åbent brev til politikerne.  

Forligspartierne har nu besluttet at åbne budgettet igen, og de påtænkte 

besparelser på skoleområdet er indtil videre sat i bero. 

Budgettet skal drøftes på kommunalbestyrelsesmødet d. 8. april. 

 

BUDGETTET 
På skolebestyrelsesmødet blev bestyrelsen præsenteret for budgettet for 2019 

samt de tiltag og justeringer, som der er blevet lavet siden vi sidst blev forelagt 

budgettet. Derudover drøftede vi også, hvilke konsekvenser disse tiltag får for 

Øhavsskolen. 

Skolebestyrelsen anerkender ledelsen for arbejdet med tilretninger og den 

rettidige omhu, som der er udvist i forbindelse med budgetjusteringerne. 

Skolebestyrelsen godkender derfor budgettet og den plan, der er lagt.  

Vi vil dog samtidig gerne udtrykke bekymring over de konsekvenser, som vi er 

blevet præsenteret for, idet vi forstår nødvendigheden af dem, men vi samtidig er 

bekymrede for, at de er potentielle serviceforringelser for skolen. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

21ST CENTURY 
LEARNING SKILLS  

Hvordan udvikler eleverne 

kompetencer, der matcher det 

21.århundredes krav? Det 

kræver, at vi ved hvilke 

kompetencer der skal udvikles, 

hvordan vi underviser, og 

hvilken læringsteknologi der 

understøtter udviklingen af de 

enkelte kompetencer. 

 

Fokus på 6 kompetencer: 

1. Kollaboration 

2. Problemløsning og 

innovation 

3. Videnskonstruktion 

4. Kompetent 

kommunikation 

5. Selvevaluering 

6. It og læring 

 

Læs mere om 21st skills her 

https://arkiv.emu.dk/modul/2

1st-century-learning-skills# 
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