
ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen december /januar 2019/2020 

GODT NYTÅR 

Kære alle forældre 

Skolebestyrelsen ønsker jer alle et rigtigt godt nytår. Vi håber, at I er kommet godt 

ud af det gamle år og endnu bedre ind i det nye, som jo ikke bare markerer starten 

på et nytår, men også starten på et nyt årti. 

I det forgange år havde vi besøg af Sofie Münster, som holdt et meget inspirerende 

oplæg om den vigtige rolle, vi har som forældre. I har som forældre aktivt tilvalgt 

Øhavsskolen og dermed også tilvalgt den vision, som skolen arbejder ud fra.  

I skolebestyrelsen vil vi fortsat arbejde på at få skolens vision til at virke i vores 

børns dagligdag – og dette skal selvfølgelig foregå i samarbejde med jer forældre. 

Det første tiltag vil være et dialogmøde med kontaktforældrene d. 22. 

januar 2020 kl. 18:30. Formålet med mødet er at have en dialog om, 

hvorledes vi som forældre sammen tager ansvar for at skabe de 

nødvendige rammer for fællesskabet på Øhavsskolen.  

SKOLENS BUDGET 

Sidste nyhedsbrev kunne vi orientere om, at kommunens budget var godkendt, vi 

har i bestyrelsen nu godkendt skolens budget for 2020. 

Budgettet ser på trods af besparelser fornuftigt ud, og på nuværende tidspunkt er 

der allerede taget højde for besparelserne i det kommunale budget 2020, så 

Øhavsskolen skal ikke ud i fyringsrunder for at få økonomien til at hænge 

sammen.  

Skolebestyrelsen anerkender skolens ledelse for den handleplan, der er udarbejdet 

og fulgt, som nu betyder minimale ændringer for børnene. 

 

REVIDERING AF DET KOMMUNALE SERVICENIVEAU FOR 

KOLLEKTIV TRAFIK  

Skolebestyrelsen har lavet høringssvar til punkt 225 af den 19. december. 

Revidering af det kommunale serviceniveau for kollektiv trafik.  

 Skolebestyrelsen har sammen med repræsentanter fra elevrådet drøftede emnet, 

og vi er enige om, at det er bedre at være fleksible på mødetid – fremfor at 

forlænge ventetid og køretid. Vi anbefaler model 2 – hvor planlægningen af 

busdriften kan forskubbe den enkelte skoles ringetider, inden for det nuværende tidsrum som er fra kl. 7:40 til 8:15.  

Vi anbefaler ikke at serviceniveauet for skolebuskørslen revideres således at ventetid + køretid maximalt må udgøre 90 min. 

mod nuværende 60 min. 

 

KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEÅRENE 2016/2017 – 2018/2019 

Skolebestyrelsen har modtaget kommunens kvalitetsrapport gældende for folkeskolerne i kommunen. Resultaterne blev 
gennemgået og rapporten viser at den strategi der er lagt for , sammenlægning og skolens drift bringer skolen i den retning 
som bestyrelsen ønsker. 
 
 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

VALG 2020 – 28. MAJ 

2020 er valgår mange steder – 

og også på Øhavsskolen. 

Der er valg til 

skolebestyrelsen d. 

28-05-2020 – 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. 

 

Hvis du vil vide mere om 

skolebestyrelsen, kan du 

kontakte en af os fra 

bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


