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EN KORTERE SKOLEDAG NÆSTE ÅR 

Der er kommet ny lovgivningen ift. skoledagens længde, som gør, at indskolingens 

uge er forkortet med 2x 45 minutter.  

Kommunalbestyrelsen har nu besluttet, at det ligeledes vil være muligt med 

konvertering/afkortning i mellemtrinnet og overbygningen. Vi har drøftet denne 

mulighed i bestyrelsen og er blevet enige om, at anbefale, at skolen besnytter sig af 

denne mulighed i det omfang det er muligt.  

Vi er bestyrelsen enige om, at det er ærgerligt, at det kun er muligt at forkorte 

dagene med de understøttende undervisningstimer. Det betyder, at for 

mellemtrinnet bliver fordybelsesdagene lidt mere fleksible, og for udskolingen 

bliver linjedagen kortere.  

Processen er nu, at skoleleder skal ansøge Opvækst og Læring om mulighed for at 

afkorte – det betyder også, at der skal ske nogle ændringer i de allerede planlagte 

skemaer, som gør, at de nok bliver meldt ud lidt senere end oprindeligt planlagt.  

SAMMEN OM EN SEJ KULTUR UDEN ALKOHOL 

Skolebestyrelsen havde i samarbejde med SSP og skolen inviteret til et møde for 

udskolingens forældre, hvor vi skulle tale om, hvordan vi som forældre 

understøtter en kultur for vores unge mennesker, som ikke inkluderer alkohol. Vi 

havde nogle spændende drøftelser – og vi håber, at gå sommeren sikkert i møde. 

FROKOSTORDNING 

Mange tak til alle jer, der har svaret på vores undersøgelse vedr. interesse for 

frokostordningen. Ca. 2/3 af jer er interesserede i at benytte jer af muligheden, og 

vi har derfor besluttet at gå videre med arbejdet.  

 

 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

GOD SOMMERFERIE 

 

Skolebestyrelsen ønsker alle en 

rigtig god sommerferie. 

Vi glæder os til samarbejdet 

med jer forældre næste år.  

 

HUSK: FOREDRAG MED 

SOFIE MÜNSTER – D. 04-09-

2019 

Du har mulighed for at 

tilmelde dig på intra nu. 

 

Læs mere om Sofie Münster 

her: 

https://nordicparenting.dk/sof

ie-munster/ ,her:  

https://www.alt.dk/boern/sofi

e-munster-om-curlingforaeldre 

og her: 

http://livsstil.tv2.dk/2018-08-

15-6-ting-du-aldrig-maa-sige-

til-dit-skolebarn-og-hvad-du-

skal-sige-i-stedet.  

 

 

 

 

 

 

 

 


