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KÆRE ALLE FORÆLDRE 
 
 
På bestyrelsesmødet i marts har skolebestyrelsen blandt andet 
snakket status på Campus ved gymnasiet - Corona-strategi / ny 
Corona hverdag samt høringssvar til administrationens oplæg 
til besparelser og omstrukturering af skoleområdet i FMK – 
kaldet ”Slankere Ledelse”.  
 
Coronaen har desværre stadig ikke sluppet sit tag i Danmark helt – 
dog er 0, - 4. klasse startet med fysisk fremmøde igen, mens 5. – 10. 
klasse har hjemmeundervisning.  
Skolen har pt. været forskånet for at skulle lukke helt ned igen pga. 
lokalt udbrud – hvilket vi er meget glade for. Elever og lærere savner 
den normale hverdag med fysisk fremmøde og samvær med 
hinanden.  
Siden vores bestyrelsesmøde er der sket yderligere åbning, hvilket 
betyder 5. – 8. klasse skal fysisk i skole en gang ugentligt med 
udendørs undervisning, men 9. + 10.årgang møder ind hver anden 
uge til undervisning.   
 
Vi håber I alle vil følge de pt. værende retningslinjer, så vi stille og 
roligt kan åbne mere og mere op, når smitten falder / flere af os 
bliver vaccineret. 
 
Husk ved symptomer at tænke på hinanden – og bliv hjemme, så vi 
kan begrænse evt. smitte.  
 

Hvis I oplever jeres børn er trykket af stemningen – savner deres kammerater eller andet, så tag endelig fat i 
klasselæren, som kan forsøge at hjælpe med dette. 
 
Slankere ledelse: Det blev besluttet at sende forslaget om ”Slankere Ledelse ”i høring – vores høring svar kan 
ses her: 
 

 
Høringssvar Bestyrelsen Øhavsskolen 

Bestyrelsen på Øhavsskolen synes overordnet, at en besparelse på ca. 4,5 mio kr. er en for lille besparelse i 
forhold til den forandring der vil påvirke hele den samlede folkeskole i FMK. På baggrund af Øhavskolens egen 
sammenlægningsproces har vi erfaret, at kulturforandringer er tidskrævende, og at meget af skolens samlede 
energi i en periode skal anvendes for at skabe samstemthed i lokalsamfundet frem for at koncentreres om 
skolens kerneopgave. Så bestyrelsen ser en stor risiko i at foretage så store strukturelle forandringer og frygter, 
at det kan blive på bekostning af en velfungerende skole. 

 

 Den seneste tid har der desværre 

været en del forældre, der har 

parkeret ulovligt på Saugstedvang i 

forbindelse med aflevering og 

afhentning af børn. 

 

Vi vil gerne bede jer alle om at 

respektere de gældende færdsels-og 

parkeringsregler, når I er ved skolen.  

 

Herunder at kegler der står og 

spærre for opkørsel ved 

Saugstedvang IKKE flyttes. Der er en 

grund til de står der! 

 

Der er mulighed for parkering ved 

hovedindgangen – hvorfra der er 

meget kort afstand til alle bygninger 

på skolen.  
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Bestyrelsen er ligeledes bekymret for om den nye struktur vil betyde mere centralisering og mindre diversitet i 
skolernes tilbud, da bestyrelserne bliver sammensat af repræsentanter fra flere matrikler og egne og dermed 
ikke kommer til at stå så stærkt forankret i lokalområdet. Bestyrelsen ser ligeledes at magten og 
beslutningsprocessen centreres omkring færre skoleleder og bestyrelser, hvorfor man kan blive bekymret for 
den samlede demokratiske proces og det lokale demokrati, når der dannes færre meningsdannende enheder. 

Bestyrelsen på Øhavsskolen ser også fordele i den nye struktur. Fx skabes en større overordnet økonomi i de 
geografiske skolebånd, hvorfor mulighederne for at disponerer og prioriterer enkelte eller udsatte områder 
vokser. 

Bestyrelsen ser ligeledes gode muligheder i en større samlet personalegruppe, som kan anvendes mere 
fleksibelt på tværs af matriklerne og ligeledes får mulighed for at indgå i et større fagligt fællesskab. 

Hvis der udelukkende ses på den økonomiske ramme, ser bestyrelsen hellere besparelse på ledelse end på 
personale ude hos børnene. Det er dog fortsat en betingelse, at der er kompetent ledelse tæt på, således at der 
er forståelse for de lokale forhold og pædagogisk beslutningskraft i hverdagen. 

Der har i medierne været spot på de såkaldte tilvalgsmoduler. Bestyrelsen på Øhavsskolen tilskynder til, at disse 
udelukkende kommer i spil, hvis hele forslaget realiseres, da disse moduler formentlig vil øge den samlede udgift 
til skoledriften i FMK – dette som eksempel, hvis antallet af overbygningsklasser øges på tværs af kommunen. 

Høringsperioden går frem til d. 5. maj 2021. 
 
Der er mandag d. 22.02.2021 digital høringsmøde, hvor der kan høres om forslaget – stilles spørgsmål og 
debatteres med Opvækst- og Læringsudvalget. Mødet foregår via kommunens facebook side – tilmelding 
kræves ikke.  

 
 
 

Til sidst vil jeg på vegne af Skolebestyrelsen udbringe en stor og varm tak til alt skolens personale – I er med til 
at give vores børn en tryg hverdag i den mærkelige verden, som vi pt. lever i. 

 
 
 

På vegne af skolebestyrelsen; Morten Kragelund Aagaard.  
 


