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KÆRE ALLE FORÆLDRE 
Hermed dette skoleårs første nyhedsbrev fra skolebestyrelsen.  
Indtil nu har skoleåret allerede budt på en stærk forældrekamp om bevarelsen af 
Uglen og sikring af vores børns læringsmiljø på både Uglen og Svanen, en 
hjemsendelse af 7., 9. og 10. årgang grundet COVID-19 og så er der valg til 
bestyrelsen i næste uge.  
Skoleåret 2020/21 tegner til at blive et spændende år – og sjovt: For nu skal vi 
endelig i gang med at renovere Uglen. 

Tak for kampen – sammen kan vi det hele 😊 

Vi var i bestyrelsen meget overraskede over, at nedlæggelse af Uglen og en 
sammenlægning af de 2 matrikler stod som et budgetforslag i dette års 
budgetforhandlinger. Vi var på ingen måde enige i politikernes holdninger og 
tal, og vi indkaldte derfor til et møde med jer forældre, hvor vi fik nedsat en 
arbejdsgruppe – og så gik vi ellers ind i kampen for at bevare Uglen og 
Øhavsskolen på 2 matrikler.  
Facebookgruppen, som lynende hurtigt fik ca. 1300 medlemmer, og jeres aktive 
delinger på SoMe, aktiv deltagelse på dialogmøder med skolebestyrelsen og de 
mange samtaler, vi havde med politikerne, havde en effekt. 
Vi er bestyrelsen stolte af og glade for jeres engagement, og vi synes det dejligt at 
opleve, at vi alle sammen vil Øhavsskolen og børnenes bedste – sammen kan vi 
det hele! 
Vi har valgt at beholde Facebook siden – og vil I løbende kunne finde artikler og 
andre relevante ting om skolen (Husk den gode tone). 

COVID19 – sammen om at håndtere de forskellige situationer 

Vi er midt i en coronatid – og det er på ingen måder sjovt. Samtidig er det 
skolens opgave at tilrettelægge en skoledag, der understøtter børnenes trivsel og 
læring, og som på bedste vis ligner en ”normal” skoledag. 
Skolen følger retningslinjerne og holder løbende bestyrelsen orienteret om, hvad 
der sker. 
Vi vil i skolebestyrelsen gerne opfordre til, at vi også her står sammen (dog ikke 
fysisk), så vi er sammen om at håndtere de situationer, der desværre løbende vil 
opstå. Skolen kan ikke garantere, at den er et smittefritområde – fuldstændig 
ligesom Føtex og Rema, alle andre butikker og restauranter ikke kan garantere, 
at de er smittefrizoner – men hvis vi alle følger retningslinjerne og taler med 
vores børn om vigtigheden af at overholde dem, så kan vi være med til at 
mindske smitteriskoen. Vi opfordrer også til, at I taler med jeres børn om den 
aktuelle situation – da I kan være med til at skabe tryghed for dem, når 
hverdagen endnu engang bliver vendt på hovedet. 
 

DIALOGMØDE MED KONTAKTFORÆLDRENE 

Vi bliver desværre nødt til endnu engang at udskyde dialogmødet med kontaktforældrene. Da vi inviterer alle 
kontaktforældre, bliver vi mere end 50 personer. Lige så snart vi vurderer, at mødet kan afholdes forsvarligt bliver 
kontaktforældrene inviteret til et nyt møde. 

 
 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

VALG 2020 

Vi fastholder valg til 

skolebestyrelsen. 

 

Valget afholdes tirsdag d. 
29/9 mellem kl. 19.00 og 
19:30 i aulaen på afd. 
Svanen.  
 

Hvis du ønsker at stille op som 

kandidat, er det fortsat muligt 

helt frem til valgets afholdelse 

tirsdag Du skal dog møde frem d. 

29/9 senest kl. 18.30. 

 

Du kan læse om kandidaterne i 

Henriks besked på AULA af d. 23-

09-2020. 

Det er spændende i år for der er 

kampvalg, så hvis du ønsker 

indflydelse på, hvem der skal være 

med til at sætte retning og fokus 

på Øhavsskolen – så skal du møde 

op. 

Vi afholder selvfølgelig valget efter 

alle retningslinjer ift. COVID-19. 

 

Vi glæder os til at se jer alle 

sammen d. 29-09-2020. 

 

 

 

 

 
 
 
 


