
ØHAVSSKOLEN   

Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen 16. september 2021.  
  

  

  
 KÆRE FORÆLDRE  

  

 Så er vi kommet i gang med det nye skoleår – og vi har i bestyrelsen taget      
 arbejdstøjet på, og er kommet godt i gang med vores møder.  
 
 Skolestart 
 
 Vi er glade for at byde velkommen til nye forældre på Øhavsskolen og ser frem til   
 et godt samarbejde omkring skolen, med alle forældre. Hvis I som forældre har    
 spørgsmål eller ønsker dialog er I meget velkomne til at kontakte os evt. via AULA.  
 
 En repræsentant fra Skolebestyrelsen har været / vil komme og hilse på jer   
 forældre i forbindelse med der afholdes forældremøder i klasserne. 
 
 Hvis jeres forældreråd har brug for input til aktiviteter eller andet – så er I meget  
 velkomne til at tage fat i en af os fra skolebestyrelsen.  
 
 Budget 2022 
 
 På årets første bestyrelsesmøde drøftede vi de forskellige forslag til budget 2022 -   
 og har indgivet vores høringssvar bl.a. vedrørende SFO og SFO2.  
 
 Vi ser en stigning i antallet af elever i specialklasserne og i bestyrelsen er vi  
 opmærksomme på, at både personale og elever har de rammer som skal til for at  
 skabe en god skole.  
 
 Kommende år 
 
 Det kommende skoleår byder på mange spændende projekter, hvor vi vil bruge    
 vores kræfter: 
 * renoveringen af afdeling ”Uglen” påbegyndes i næste måned, vi ser frem til en         
 spændende proces med et fedt resultat, til glæde for alle på Øhavsskolen.  

* udarbejdelse af princip for elevernes tilstedeværelse på skolen/ muligheden for at gå op i byen i pauserne (Afd. 
Svanen).  
* udarbejdelse af princip for brobygning – erhvervspraktik samt uu-vejledning, så vi kan få gjort vores unge mennesker 
bedre opmærksom på de muligheder, som de har efter folkeskolen. 
 
Ledelse 
Som I er orienteret om, skal skolen have ny skoleleder – og vi I skolebestyrelsen har rettet fokus på en god og 
spændende ansættelsesproces af en ny leder til Øhavsskolen.  
 

På vegne af Skolebestyrelsen  
Morten Aagaard  

Skolebestyrelsen  
Formand: Morten Kragelund Aagaard (Maja 5C og Malthe 9C), Næstformand: Torben Pryds Nielsen (Konrad 3B), Charlotte Thorup Skregeskov (Ida 6B og 
Annsofie 8C), Lene Nakel Knudsen (Sebastian 9B), Line Winther Stage (Naija 9D), Lotte Nielsen (Malthe 6A) og Tina Christensen (Ellen 2D og Anton 5B).  
  

 

Sikker skolevej 
 
I forbindelse med 
opstart efter ferien – 
satte vi fra 
skolebestyrelsen fokus 
på sikker skolevej på 
Afd. Uglen.  
 
Vi var der hver morgen 
– og viste vores børn 
og unge mennesker de 
sikre overgange for at 
komme i skole.  
 
Tag meget gerne en 
snak med jeres egne 
børn for at bakke op om 
sikker skolevej. 
 
Og tænk gerne selv 
over egen fart og det at 
have fokus på trafikken, 
når vi afleverer børn i 
skolen.   


