
ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen 18. januar 2021. 

 
 
KÆRE ALLE FORÆLDRE 
 
 
På januars møde har skolebestyrelsen blandt andet drøftet opstart af 
Campus ved gymnasiet - Corona-strategi / Corona hverdag, ny 
slankere ledelse, opstart skolemad / madordning samt budget 2021.  
 
Coronaen har desværre ikke sluppet sit tag i Danmark, hvilket har betydet 
nedlukning af skolerne og hjemmeundervisning. I denne mærkelige verden 
og situation er det vores opfattelse, at vores lærere og elever klare det flot 
og med godt humør. Siden vores møde er nedlukningen forlænget til d. 
07.02.2021 – vi håber, at dette kan være med til at begrænse smitten i 
Danmark, så elever og lærere snart kan mødes i en ”normal” hverdag.  
 
Vi ved, at i situationer som denne – så er god kommunikation mellem skole 
og forældre endnu vigtigere end til dagligt, og I er velkomne til at kontakte 
jeres barns lærer, hvis I oplever noget der ikke virker hensigtsmæssigt eller 
andet.   
 
Slankere ledelse: Morten K. Aagaard orienterede om det forslag der er 
kommet omkring slankere ledelse på skoleområdet – og hvad dette betyder 
for vores skole og område. Vi fra bestyrelsen er klar til at agere på 
forslaget, når / hvis det bliver indstillet til videre behandling (er på 
dagsordenen på møde i Opvækst og Læring tirsdag d. 19.01.2021).  

 
Skolemad – der er fra skolens elevråd stort ønske om genindførelse af madordning. Dette vil vi i bestyrelsen 
gerne bakke op om – så der vil blive arbejdet videre med dette. Forhåbentligt kan der være noget på plads, når 
den normale hverdag med fysisk fremmøde starter op igen.  
 
10. klasse på Campus – orientering fra Henrik Andersen om det nye Campus som skal ligge ved Faaborg 
Gymnasium, Hele filosofien med 10. klasse på Campus er, at 10. klasse skal være starten på en 
ungdomsuddannelse og ikke ”bare” afslutning på folkeskolen, Der er flere aktører inde omkring udviklingen af 
Campus – blandt andet Dalum Landbrugsskole – SOSU Uddannelsen – Erhvervsskolerne – Ungdomsskolen.  
 
Budget 21 – det foreløbige budget for 2021 blev gennemgået af skolens ledelse. Dette vurderes at se fornuftigt 
ud, og hvor de seneste års hårde arbejde med fokus med stram styring har båret frugt. Økonomien er igen bragt 
i balance, og vi har mulighed for at kunne øge støtten, hvis / når der er behov for dette. 
 

På vegne af skolebestyrelsen; Morten Kragelund Aagaard.  
 
 
Skolebestyrelsen 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) og Tina Christensen (Ellen 1D og Anton 4B). 

     Godt Nytår 

 

Fra bestyrelsens side skal  

der lyde et ønske om et  

Godt Nytår til jer alle. 

 

Vi takker for den interesse 

og involvering vi oplevede 

til vores skole i 2020. 

 

Samt den opbakning  

der var i forbindelse med 

kommunens budgetforslag i 

august 2020. 

 

 


