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KÆRE ALLE FORÆLDRE 
Hermed dette skoleårs sidste nyhedsbrev fra skolebestyrelsen.  
Vi har i mange år bedt om arbejdsro; bedt politikerne om opbakning til skolen 
og bedt om jeres forståelse for, at forandring er en proces.  
Den forandringsproces blev så rimelig kort, da hele Danmark inkl. skolerne 
lukkede ned i marts. Dette tiltag startede så en ny måde at lave skole på – og 
skolebestyrelsen vil gerne takke alle jer forældre for jeres tilgang og opbakning 
til virtuel skole. Nu er vi i gang med proces ”genåbning” – den er lidt lidt 
længere og lidt mere kompliceret end ”nedlukning” – men det er 
skolebestyrelsens oplevelse, at både børn og lærere håndterer dagligdagen rigtig 
godt.  
I skolebestyrelsen er vi selvfølgelige nysgerrige på, hvad vi som skole har lært af 
COVID-19 perioden, og vi ser derfor frem til at høre om de drøftelser, som både 
medarbejderne og elevrådene kommer til at have inden for den nærmeste 
fremtid. 
Nu glæder vi os til skoleåret 2020/21 – hvordan det præcist kommer til at se ud, 
det ved vi ikke, men det skal nok blive spændende. 

Velkommen til og farvel til 

Et skoleår er også ensbetydende med både farvel til og velkommen til.  
Skolebestyrelsen vil gerne byde alle de nye forældre velkommen til Øhavsskolen 
– vi håber, I vil gå aktivt ind vores fællesskab, så vi sammen kan skabe den 
bedste skole for vores børn. 
Skolebestyrelsen vil også gerne sige farvel til 9. klasserne og 10. klasserne samt 
deres forældre (nogle af 9. klasserne får vi heldigvis fornøjelse af i 10. klasse, 
men mange skal videre). Skolebestyrelsen ønsker jer det alt det bedste, tillykke 
med eksamen og held og lykke med jeres videre uddannelser.   

Kontaktforælder på Øhavsskolen – sådan er vi 

Det er vigtigt at huske på at skoleåret 2019/20 også var andet end 
coronanedlukning og coronarestriktioner: Vi har blandt andet haft et 
spændende oplæg fra Sofie Münster i efteråret – et oplæg som tydeligegjorde, at 
vi vil skolen og vi vil hinanden, men at vi også kan finde det svært at finde 
rammerne til for dette.  
Med udgangspunkt i de tilbagemeldinger vi fik den dag, har vi i bestyrelsen 
startet en dialog med kontaktforældrene, så vi vi sammen kan tage ansvar for at 

skabe de nødvendige rammer for fællesskabet på Øhavsskolen. 
Kontaktforældrene er efterfølgende kommet med oplæg til hvad det vil sige at være kontaktforælder på Øhavsskolen – et 
oplæg som skolebestyrelsen støtter fuldt ud op om.  
Kontaktforældrene vil på de første forældremøder efter sommerferien komme og fortælle om det at være kontaktforældre på 
Øhavsskolen, og hvordan vi kan være sammen i det forpligtigende fællesskab. 
Skolebestyrelsen vil gerne sige tak til de kontaktforældre, som har lagt et kæmpe engagement ind i dette arbejde. 

VALG 2020 – HVORDAN ER DET AT VÆRE I BESTYRELSEN 

Som nævnt tidligere, så har FMK grundet COVID-19 valgt at udskyde skolebestyrelsesvalget for 2020 til september.  
Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg og ingen genopstiller (grundet børnenes alder).  
Vi har i bestyrelsen valgt at tage rundt til alle forældremøder i det nye skoleår for at give et kort oplæg om skolebestyrelsens 
arbejde og samtidig være tilstede, hvis I har spørgsmål til os om det at sidde i bestyrelsen. 

 

GOD SOMMER  
 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

SAMMEN OM ALLE I 

SKOLE 

Skolebestyrelsen vil gerne gøre 

opmærksom på, at skolen pr. 01-

08-2020 skal som følge af 

regeringens ghettopakke, 

indberettealt ulovligt fravær, og 

når dette overstiger 15% skal der 

underrettet til kommunen, så 

forældrene kan trækkes i 

børnefamilieydelse.   

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. 

Vi er derfor optaget af, hvordan vi 

som forældre kan hjælpe 

hinanden, så vores børn kommer i 

skole.  

 

 

 

 
 
 
 


