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AULA 

Som I sikkert alle har hørt og læst, så bliver forældreintra skiftet ud med AULA. 

På Øhavsskolen har vi valgt at dele denne overgang op i 2 etaper. Vi er 

opmærksomme på, at dette kan være udfordring for forældre med børn på både 

Uglen og Svanen, men det vil være en kort periode.  

Vi er i skolebestyrelsen optaget af, at vi som forældre bliver klædt på til at bruge 

AULA, og der vil derfor komme forældrecafeer, hvor vi som forældre kan få hjælp 

til at komme på. Vi håber, at I vil benytte jer af dette tilbud. 

Vi er i bestyrelsen også opmærksomme på, at der i overgangsperioden kan komme 

et par bump på vejen. Vi håber, at disse bump vil være små, og at vi som forældre 

vil gå konstruktivt ind i løsningerne på eventuelle udfordringer. 

Skolebestyrelsen vil samtidig gerne slå et slag for vores kommunikationsvej, som 

er en god retningslinje for den gode kommunikation mellem os forældre og 

skolen. 

BUDGET 2020 

Budget 2020 er godkendt. Dette er i store træk de konsekvenser det får for 

Øhavsskolen: 

• Udskydelse af renovering Uglen 

▪ Forældrebetalingen til SFO hæves fra 70 til 75 pct. Forældre til 

specialskolebørn vil fremadrettet blive opkrævet samme forældrebetaling. 

• Der indføres forældrebetaling for skader på Chromebooks, som skyldes 

mislighold. 

• Reduceret fremskrivning af lønbudgetterne med 0,2 pct. point. 

• Indfasning af ny tildelingsmodel med 5 mio kr. besparelse på skoleområdet 

• Effektive og attraktive arbejdspladser - endnu uklart hvad dette kommer til 

at betyde. 

Selv om det ikke blev så voldsomme besparelser, som først frygtet, så er vi i 

skolebestyrelsen rigtig kede af og meget frustrede over, at renovering af Uglen 

endnu engang er udskudt et år.  

 

PARKERING PÅ UGLEN 

Vi oplever desværre lidt udfordringer med parkering på Uglen: Det handler meget 

specifikt om den sidste parkeringplads(bås) på parkeringspladsen (nede ved 

skuret). Når denne plads benyttes, så er det svært for de forældre, der benytter sig af ”drop-off” pladserne at komme forbi. 

Det betyder, at der kan opstå nogle farlige situationer for børnene. 

I skolebestyrelsen henstiller vi til, at I ikke bruger denne p-bås, og at I passer på børnene når I henter og bringer jeres børn. 

 

 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

VALG 2020 

2020 er valgår mange steder – 

og også på Øhavsskolen. 

Der er valg til skolebestyrelsen 

til sommer – og vi har brug for 

dig. 

 Derfor skal du stille op! 

• Du viser dit barn, at skolen 

er så vigtig, at også du vil 

bruge tid og kræfter på 

den. Det bedste dit barn 

kan have med i skolen, er 

din interesse. 

• Du får indflydelse på 

skolens udvikling og 

dermed dit barns hverdag 

og uddannelse. 

• Du får mulighed for at få 

indblik i et interessant 

emne: Skolepolitik og 

skoleudvikling. 

(Kilde: Skole og forældre) 

 

Hvis du vil vide mere om 

skolebestyrelsen, kan du 

kontakte en af os fra 

bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


