
ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen maj/juni 2020 

 

Kære alle forældre 

GENÅBING FASE 2 – TRIVSELSUNDERSØGELSE MM. 

Skolebestyrelsen holdt møde den 28. maj – endnu engang mødtes vi virtuelt på 

google meet. 

Skolebestyrelsen anerkender det store arbejde medarbejdere og ledere har lagt – 

og lægger – i genåbningens fase 2. Alle elever møder nu ind på skolen og der 

gennemføres undervisning for alle i en varighed, der ligner det, vi kom fra. før 

COVID-19 lukkede Danmark ned. 

Vi vil endnu engang også takke jer forældre for jeres opbakning til de nye måder at 

gå i skole på. 

 

Før skolen lukkede ned deltog alle elever i en trivselsundersøgelse. Resultatet af 

undersøgelsen viser blandt andet, at trivlslen er særlig høj blandt de årgange, som 

ved starten af skoleåret oplevede at få ændret klassestrukturen. Det kan der jo 

være mange grund til, men Skolebestyrelsen lægger mærke til, at store 

forandringer – som ændringer i klassestrukturen – ikke sætter negativ aftryk, når 

man spørger eleverne, hvorledes de trives. 

Planen er nu, at skolen for hver årgang laver en handleplan for arbejdet med 

fokuspunkter resultatet af undersøgelsen. 

 

 

VALG 2020 – DEN 29. SEPTEMBER 

Grundet COVID-19 har Faaborg-Midtfyn Kommune 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 har sammen 

mødtes (virtuelt) med 

repræsentanter fra 

kontaktforældrene for at tale 

om, hvorledes vi kan styrke de 

forpligtende fællesskaber på og 

omkring Øhavsskolen. 

Der arbejdes nu videre med 

kontaktforældrenes rolle – og 

hvilke forventninger, vi kan 

have til hinanden. 

Planen er, at 

kontaktforældrene vil høre 

mere om dette efter 

sommerferien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


