
ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fa Skolebestyrelsen november 2020 

 
 
KÆRE ALLE FORÆLDRE 
 
Tak  
 
Den nye skolebestyrelse har afholdt sit første skolebestyrelsesmøde. 
Vi er meget stolte og glade for opbakningen, ved et historisk fremmøde fra 
forældrene ved skolebestyrelsesvalget d. 29. september 2020, med 63 
forældrestemmer. Tusinde tak for det.  
 
Som forældre er I meget velkomne til at tage fat i os, skrive til os eller kontakte 
os hvis I har nogle ting I mener skolebestyrelsen skal informeres om eller tage 
stilling til. Brug også gerne kontaktforældre i dit barns klasse.  
 
Den nye skolebestyrelse består af:  
Formand: Morten Kragelund Aagaard (Maja 4C og Malthe 8C) 
Næstformand: Torben Pryds Nielsen (Konrad 2B) 
Charlotte Thorup Skregeskov (Ida 5B og Annsofie 7C) 
Lene Nakel Knudsen (Sebastian 8B) 
Line Winther Stage (Naija 8D) 
Lotte Nielsen (Magnus 9A og Malthe 5A) 
Tina Christensen (Ellen 1D og Anton 4B) 
 
 

Skolemad 
 
Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder for skolemadsordning, da 
vi finder det vigtigt at alle børn kan få et sundt og nærende måltid i løbet 
af skoledagen. Vi mener lige nu, at Corona restriktionerne vil stå i vejen 
for realisering i skolen, hvorfor vi afventer udviklingen og vil opfordre jer 
forældre til at sørge for en god madpakke til jeres børn. 
 
Corona 
 
Desværre fylder Corona meget i denne tid. Som forældre kan du hjælpe 
med at mindske risikoen for spredning ved at følge den vejledning som 
skolen udsender omkring test, hvis dit barn skulle have været tæt på en 
coronasmittet. På den måde kan børnene komme hurtigt i skole igen.  
 
Tak til både forældre, elever og medarbejdere for den ekstra indsats der kræves for at holde smittetallet nede. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen - Øhavsskolen 

 

Sikker Skolevej 

 

Husk i denne mørke tid er det 

vigtigt at børnene er synlige i 

trafikken og skolebestyrelsen 

opfordrer derfor alle forældre 

til at sikre børnene og de unge 

mennesker har lys på 

cyklen/knallerten samt evt. 

refleksvest. 

 

 

 


