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ET BILLEDE AF DEN FÆLLES RETNING FOR ØHAVSSKOLEN 

Da Sundskolen og Toftegårdsskolen skulle lægges sammen, havde vi en proces, 

med elevrepræsentanter, lærerrepræsentanter, skolens ledelse, politikere og 

skolebestyrelsesmedlemmer fra begge skoler, hvor vi skulle udarbejde den ny 

skoles vision. 

Denne proces var rigtig god, for her blev det tydeligt, at i bund og grund, så ville vi 

det samme: Lave den bedste skole for børnene. 

 

At lave og have en vision er ikke et lovkrav – men det er som bekendt ikke muligt 

at nå et mål, man ikke kender.   

Visionen beskriver et fremtidigt billede af skolen – det er den fælles retning, som 

alle skal arbejde efter at opnå.  

 

Men værdier og visioner nås ikke ved kun at tale om dem, vi skal handle ud fra 

dem. Spørgsmålene kunne derfor være:  

 Kan du se dig selv i skolens vision, og er det værdier, som du ønsker for dit 

barn/dine børn?  

 Hvordan kan du være med til at få værdierne sat i spil i hverdagen? 

FORÆLDER I FOLKESKOLEN – FORÆLDER PÅ 

ØHAVSSKOLEN 
I folkeskolelovens § 1 (formålsparagraffen) står der, at ”Folkeskolen skal i 

samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og 

giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og 

kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige 

udvikling.” 

Vi har som forældre derfor en meget stor rolle i vores børns skolegang, men det kan nogle gange være svært at gennemskue, 

hvordan man som forælder kan udfylde denne rolle og tage det nødvendige ansvar for ens barns skolegang – af 

Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det: Forældre kan få indflydelse og støtte op om skolen på mange måder. 

 I læringen: Først og fremmest kan man som forælder støtte sit barn i undervisningen ved at tale med barnet om de 

emner, det har lært om i skolen. 

 På skolen: Man kan også tale med skolen om emner som for eksempel elevplanen, man kan komme med forslag til 

sociale og faglige aktiviteter, eller man kan tale med andre forældre i klassen om undervisningen og miljøet i 

klassen. 

 Som forælder har man mulighed for at deltage aktivt i skolebestyrelsen, hvor forældre, elever og skolens personale 

samarbejder om skolens udvikling. 

Øhavsskolen vil lave den bedste skole for børnene – og vi vil rigtig gerne have jer forældre med i dette arbejde. 

 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

ØHAVSSKOLENS 

VISION 

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. 

 

 

 

  

 

 

 

 


