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KÆRE ALLE FORÆLDRE
Skolefoto.
Elevrådet samt
nogle forældre har ytret
ønske om at få skolefoto
tilbage.
Der er en del overvejelser
omkring dette - og i skolebestyrelsen har vi drøftet
forskellige muligheder og
løsninger.

På vores november møde har skolebestyrelsen drøftet corona-strategi
/ ”slankere” ledelse / kommende renovering af afdeling Uglen /
brugertilfredshedsundersøgelse samt budget.
Coronastrategien lader til at fungere og der fortsættes med samme strategi.
Skolebestyrelsen anerkender det store arbejde de ansatte har og som løses super
flot, så børnene kan fortsætte i skolen. Lærerne har dækket ind for hinanden, på
tværs af afdelingerne, og trods mange ændringer for børnene, har det fungeret godt.
Slankere ledelse på skole- og dagtilbudsområdet i FMK: Skoleleder og
bestyrelsesformand fortæller, at man på tværs af skoler og daginstitutioner i
Opvækst og Læring, har været en dialog om ”slankere ledelse” på skoleområdet,
herunder ideer og løsningsforslag hertil. Chefen for Opvækst og Læring skal
fremlægge brugbare modeller for fremtidens ledelse sidst på året, som så kommer i
høring i foråret.

Punktet drøftes på næste
skolebestyrelsesmøde.

Renovering af afdeling ”Uglen”: Skolen har haft det første indledende møde med
kommunens styregruppe og en rådgivende arkitekt. Der arbejdes på, at få
udarbejdet udbudsmateriale inden årsskiftet.
I så stort et renoveringsprojekt er inddragelse særdeles vigtigt, sådan at skolens
medarbejdere, elevrådet og bestyrelsen er medbestemmende, når skolens
fremtidige rammer skal besluttes. Skolebestyrelsens næstformand Torben Pryds
bliver inddraget og inviteret til alle møder omkring planlægning af renoveringen - og vil dermed være en del af hele
processen. Resten af skolebestyrelsen vil også blive inddraget efterhånden og ligeledes være en del af den kommende
proces.
Brugertilfredshedsundersøgelse: Der har i foråret været en landsdækkende ”brugertilfredshedsundersøgelse af
folkeskolen”, hvor ca. 180 forældre fra Øhavsskolen har givet deres mening til kende. Resultaterne vurderes som ”fine”,
hvor ledelsen vil rette fokus på især punktet omkring ”kommunikation fra ledelsen”. Dette samt de øvrige punkter vil være
en naturlig del af det fremtidige arbejde med at lave god skole.
Skolebestyrelsen drøftede lærernes store arbejde med ”ugebreve”. Ugebrevene er fantastiske til at give forældre et indblik
i børnenes hverdag; hvad der rører sig i klassen, hvad der er fokus på pt. og hvordan børnenes sociale trivsel er. Det er
skolebestyrelsens klare holdning, at ugebrevene er gode og hjælper forældrene til at føle sig ”lidt tættere på skolen”. God
kommunikation mellem skole og hjem er med til at en vigtig grundsten i det at lave god skole, hvor vi gerne vil have
forældrenes interesse og opbakning.
Budget: Skolebestyrelsen er blevet præsenteret for den økonomisk handleplan Øhavsskolen har været igennem de
sidste år, denne var sat i værk med baggrund at finde rationaliseringer i forbindelse med skolesammenlægning og ny
tildelingsmodel.
Øhavsskolen har formået at rette økonomien op og er på rette vej.
På vegne af skolebestyrelsen; Morten Kragelund Aagaard.
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