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BUSTIDER IFM ÆNDRING AF SKOLETIDEN. 

Politikerne på Christiansborg besluttede at afkorte skoledagen for 

indskolingselever. Dette har betydet, at bustiderne skulle ændres, hvilket 

desværre ikke er muligt i dette skoleår. 

Skolen sørger selvfølgelig for at de børn, som skal vente på bussen, er under 

opsyn, mens de venter. Det drejer sig om 14 børn i indskolingen. 

Skolebestyrelsen er selvfølgelig frustrerede over, at det ikke er muligt at 

tilrettelægge bustiderne efter de nye skoletider, og vi efterlyser en sammenhæng 

mellem politikernes anbefalinger og den offentlige trafik. 

SAMMEN OM EN SEJ KULTUR UDEN ALKOHOL - 
OPFØLGNING 

8. kl. havde i uge 39 besøg af SSP-konsulenten, hvor de lavede en ”klik-test”. 

Efterfølgende var der inviteret til forældremøde med hele årgangens forældre. Før 

mødet lavede eleverne små præsentationer omkring rusmidler, som de havde 

arbejdet med en dag i fleksugen. 

Den gode nyhed er, at årgangen ligger under gennemsnittet ift. alkohol- og 

hashforbrug. SSP-konsulenten udtalte, at de er meget ordentlige unge mennesker, 

som drikker mindre og handler meget ansvarligt.  

I skolebestyrelsen tror vi på, at dialogen mellem os forældre er vigtig, når vores 

unge mennesker begynder at feste. Vi er samtidig glade for at høre, at nogle 

forældre allerede har taget de råd og den vejledning, som vi havde på mødet før 

sommerferien til sig.  

ALLE I SKOLE 

Onsdag d. 2. oktober skal skolebestyrelsen sammen med kommunens andre 

skolebestyrelser til dialogmøde med politikerne: Emnet er ”alle i skole” 

I skolebestyrelsen støtter vi op om, at alle går i skole. 

For at vi kan være sammen om og for at skolen kan danne ramme for den fælles 

opgave, som vi ser læring og trivsel er; så er det vigtigt, at eleverne kommer i 

skole. Der foregår mange ting i skolen hver eneste dag, og det er vigtigt, at vi hver 

især bidrager og deltager i fællesskabet. Skolebestyrelsen har tydeligt givet udtryk 

for, at vi ikke ønsker "røv-til-bænk" undervisning, men derimod en varieret 

skoledag, hvor forskellige læringsstile bliver sat i spil. 

Hvis vi som forældre har svært ved at se meningen med undervisningen, så er vi forældre forpligtiget til at være nysgerrige 

på det og spørge ind til det, så vi kan understøtte vores børn, og hjælpe dem med at forstå. Når vi spørger nysgerrigt, så 

bliver det også tydeligt for lærerne, at kommunikationen skal være tydeligere. Og husk - at I er altid velkommen til at 

deltage i undervisningen.  

 

 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

VI VIL SKOLEN OG 

HINANDEN! 

Skolebestyrelsen vil gerne 

takke alle de forældre, der 

deltog i foredraget med Sofie 

Münster d. 4. september. 

Det var et fantastisk foredrag 

og en rigtig god efterfølgende 

dialog, vi havde. 

Vi har i bestyrelsen drøftet de 

tilbagemeldinger, der kom 

frem på dagen – og det der står 

tydeligst er, at vi vil skolen og 

vi vil hinanden, men at vi også 

kan finde det svært at finde 

rammerne til for dette. 

Skolebestyrelsen vil derfor 

indbyde alle forældrerødderne 

til et møde ”hvordan styrker vi 

relationerne”, så vi sammen 

kan tage ansvar for at skabe de 

nødvendige rammer for 

fællesskabet på Øhavsskolen. 

Indbydelse til dette 

arrangement kommer senere. 

 

 

 

 

 

 

 

 


