
ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen april 2020 

 

Kære alle forældre 

NYE MÅDER OG NYE MØDER 

Skolebestyrelsen holdt d. 29. april – vi mødtes virtuelt på google meet, og det 

fungerede faktisk fint. Det er tydeligt, at de fleste af os har prøvet det før. 

Men det er en anden tid at være i – både som skolebestyrelse, som forælder, som 

lærer, som skoleledelse og selvfølgelig som elev.  

Vi vil i skolebestyrelsen rigtig gerne takke skolens ledelse, lærerne og 

pædagogerne, som hver dag lægger et kæmpe stykke arbejde i at skabe en 

værdiskabende skoledag for vores børn. 

Der ligger ingen håndbog for, hvordan det skal gøres – og det skolebestyrelsens 

oplevelse, at vi alle sammen bliver bedre til at være i denne nye hverdag i takt 

med, at vi får flere erfaringer. 

Vi vil også gerne takke jer forældre for jeres opbakning til de nye 

undervisningsformer. Vi er i bestyrelsen også glade for, at I går konstruktivt ind i 

dialogen med skolen, når de store børn ikke helt følger den lagte plan. 

Vi har brug for den gode dialog i disse dage. 

Skolebestyrelsen anbefaler derfor, at vi fortsat husker at tale MED 

hinanden og ikke OM hinanden. Hvis der er noget du er i tvivl om, 

undrer dig over eller noget, der gør dig utryg – så tag ring eller skriv til 

skolen.  

VALG 2020 – NY DATO 29. SEPTEMBER 

Grundet COVID-19 har FMK valgt at udskyde skolebestyrelsesvalget for 2020 til 
september.  
Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg og ingen genopstiller (grundet børnenes 
alder).  
Vi har derfor brug for nye kræfter – og brug for dig! 

Hvis du vil vide mere om skolebestyrelsen, kan du kontakte en af os fra bestyrelsen. 
 

Processen omkring valget er følgende: 

 Fredag d. 11. september kl. 12. Seneste opstilling til skolebestyrelse. Henvendelse på Aula, mail eller telefon til 
skoleleder. Alle opstiller modtager derefter en kvittering med en opfordring til at skrive en fokuseret præsentation. 
 

 Mandag d. 21. september. præsentation af opstillede via Aula til alle forældre på skolen 
 

 Tirsdag d. 29. september kl. 18.00 valg til skolebestyrelsen i aulaen på afd. Svanen 
 

Pas på jer selv og hinanden  
 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

MØDE MED 

KONTAKTFORÆLDRE

NE 

 

Skolebestyrelsen afholdt i 

januar et møde med 

kontaktforældrene, hvor vi 

drøftede forpligtigende 

fællesskaber. 

På mødet aftalte vi en plan for 

det videre forløb sammen med 

kontaktforældrene og 

elevrådene. 

Denne plan er også blevet 

udskudt grundet COVID-19 – 

men skolebestyrelsen vil 

sammen med repræsentanter 

fra kontaktforældrene være 

nysgerrige på, hvordan vi kan 

arbejde videre med planen på 

trods af COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


