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ØHAVSSKOLEN  
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen 26. maj 2021. 
 

 

 
KÆRE ALLE FORÆLDRE 
 

På bestyrelsesmødet i maj skolebestyrelsen blandt andet snakket 
Corona – dimission – kommende ansættelser – ændring af linjedage – 
renovering Uglen samt opdatering på ”Slankere Ledelse”.   
 

Coronaen  
Siden vores bestyrelsesmøde er der sket yderligere genåbninger, hvilket stiller 
krav til ledelse og lærere om at være omstillingsparate og ofte med kort frist.  
 

Vi håber, at I alle vil følge de pt. værende retningslinjer; 
 

Ved symptomer så husk at tænke på hinanden – bliv PCR testet og bliv 
hjemme, så vi kan begrænse evt. smitte.  
 

Hvis du/ dit barn er nærtstående til en smittet – så husk at overholde de 
udmeldinger der kommer fra skolen omkring test og selvisolation m.m.   
 
 

Linjedage 
Bestyrelsen har besluttet, at vores setup med linjedage i det kommende 
skoleår vil blive ændret en smule, idet ca. halvdelen af dage for vores 
kommende 8 og 9. årgang vil blive ændret til dage med fagligt fokus (såsom 
fysik – kemi – madkundskab – idræt m.m.) Dette grundet i, at lige netop disse 
fag har lidt ekstra under hjemmeundervisningen i det forgange år.  
 

Løsningen er kun tænkt til at tages i brug det kommende skoleår på 
nuværende tidspunkt. 
 
 

Dimission 
Vi skal snart afholde dimission for vores 9. og 10. årgang – dette bliver i år 
igen i en anderledes version end tidligere pga. Corona. De nærmere 
retningslinjer meldes ud fra årgangens lærerteam.  
 
 

Ansættelsessamtaler 
Der afholdes de kommende uger samtaler på skolen med ansættelse af 
lærere til Uglen og Svanen – heri deltager medlemmer fra skolebestyrelsen. 
 

Renovering Uglen 
De forslag der pt. foreligger, ser spændende og lovende ud – forventet opstart er pt. først i det kommende skoleår. Så 
snart vi har mere, vil vi selvfølgelig dele dette med jer.  
 
 

Slankere ledelse: Forslaget om ”Slankere Ledelse ” er efter høringsperioden blevet droppet – vi går nu og venter spændt 
på, hvilke udspil der så kommer omkring den forventede besparelse på kr. 4,5 mio. kr. som er meldt ud der skal ske på 
Opvækst og Læringsområdet.  

 
 

På vegne af Skolebestyrelsen 
Morten Aagaard 

Coronaen har desværre ikke 

sluppet sit tag i os endnu, og det 

går vel ikke en dag uden, at vi på 

den ene eller anden måde bliver 

påvirket af denne. 

 

Det er derfor også til stor 

overraskelse og undren, at vi i 

bestyrelsen selv oplever / hører 

om personer som er i isolation, 

hvor de stadig passer deres 

fritidsjob – er sammen med 

venner / veninder eller er til fester 

med risiko for smittespredning.  

 

Lad os nu i fællesskab komme helt 

i mål – så vi undgår en evt. 

nedlukning igen. 

 

Lad os stramme op i den 

kommende periode – og hjælpe 

hinanden med at komme godt i 

mål.  

 


