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SAMARBEJDE MED FAABORG GYMNASIUM 

Som Faaborgs eneste overbygningsskole har vi i skolebestyrelsen stort fokus på at 

understøtte et godt ungdomsmiljø i Faaborg samt fokus på mulighederne for 

ungdomsuddannelser for vores unge elever. 

Vi havde derfor inviteret ny rektor på Faaborg Gymnasium, Jesper Hasager 

Jensen, med til et bestyrelsesmøde for at deltage i en lille drøftelse om 

samarbejdsmulighederne i fremtiden samt gensidige forventninger til hinanden. 

Jesper orienterede om Faaborg Gymnasium og samarbejdet med Svendborg 

Gymnasium (SG) og Svendborg Erhvervsskole (SES). Der er tanker om 

Grundforløb 1 fra erhvervsuddannelserne, måske HTX , HF mv., men  det 

afhænger om FG fusionerer med SG og SES. 

Vi talte også om alle de eksisterende samarbejder, vi allerede har med Faaborg 

Gymnasium: F.eks. brobygning, særligt 10. klasses tilbud, samfundsfagstilbud, 

science-cup, science-cup junior, sprogdage, matematikdage, Xciters og et geo-bio-

projekt. 

Vi ser glæder os til samarbejdet fremadrettet, som vi er sikre på bliver godt. 

SPISEORDNING FOR ELEVERNE PÅ ØHAVSSKOLEN 

Skolebestyrelsen vil rigtig gerne, at der er en god og sund mulighed for at få 

frokost for skolens elever.  

Vi havde inviteret elevrådsrepræsentanterne fra Svanen med på dette punkt, for at 

høre deres perspektiv på elevernes spise- og indkøbsvaner. Vi aftalte, at  

elevrådet skulle tage drøftelsen blandt eleverne om, hvad der kunne være et 

godt tilbud.  

I skolebestyrelse vil vi gerne understøtte, at I sammen med jeres børn, har 

mulighed for at vælge et sundt og nærende frokostmåltid som alternativ til de 

tilbud der i øvrigt findes i byen.  

Vi besluttede samtidig, at boden på Uglen lukkes pr. 1. august 2019 grundet økonomi. 

Vi sender en forældreundersøgelse om madordning for Øhavsskolens elever fra 4. – 10- kl. ud for at få en indikation om, der 

er behov for en madordning. 

HUSK: FOREDRAG MED SOFIE MÜNSTER – D. 04-09-2019 

Det er med stor fornøjelse, at skolebestyrelsen kan invitere alle forældre til dialogmøde med oplæg af Sofie Münster. 

 

Sæt allerede nu X i kalenderen d. 04-09-2019. 

Læs mere om Sofie Münster her: https://nordicparenting.dk/sofie-munster/ ,her:  https://www.alt.dk/boern/sofie-

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.  

 

 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

TILLYKKE DORTHE 

 

Skolebestyrelsen er meget 

stolte over at kunne sige, at en 

af Danmarks dygtigste lærer 

underviser på Øhavsskolen: 

Dorthe vandt en af 

særpriserne, og dommeren har 

sagt følgende og deres 

motivation for at vælge Dorthe: 

”Der var kort sagt ingen tvivl i 

udvalget: Dorthe skulle have 

en særpris for sin fantastiske 

indsats, sin store didaktiske 

dygtighed og sit personlige 

engagement” (Politiken d. 7. 

maj 2019). 

 

Stort tillykke til Dorthe – og 

tak til de forældre, der 

indstillede hende.  
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