
HØJMESKOLEN      

Højmevænget 3, 5250 Odense SV. Telf.: 63 75 34 00 email: hoejmeskolen.buf@odense.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning2022 

 

Bestyrelsens årsberetning 2021/22 

Sommeren står for døren, og snart lægger vi endnu et skoleår bag os, og det er også i denne an-

ledning, at bestyrelsen traditionen tro beretter om årets arbejde. Skoleåret 2021/22 har været 

travlt, og bestyrelsens arbejde nyttigt på mange fronter. 

 

Da Martin Hosbond i efteråret forlod skolen for at påtage sig nye udfordringer på Hjalleseskolen, 

bød vi Caroline Kreiberg velkommen som ny souschef på Højmeskolen. Blandt mange andre ting 

deltager Caroline i bestyrelsens arbejde, og vi har nu i flere måneder haft nytte af hendes store 

erfaring, engagement og venlige facon. Bestyrelsen hilser Caroline velkommen, og ser frem til et 

godt og nyttigt samarbejde. 

 

Renoveringen af skolens inde- og udearealer har fortsat skoleåret igennem. Udskiftning af vinduer 

er færdig til gavn for indeklimaet og varmeregningen. Gangen med de våde gulve har fået nyt tag, 

og slutteligt er SFO’ens pavilloner blevet malet og frisket op. 

 

Det var også i løbet af det forgangne skoleår, at Velfærdens Fundament på Odense Kommunes 

initiativ så dagens lys. Velfærdens Fundament skal styrke Odenses lokalområder, og i Højme/Dyrup 

betyder dette, at der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolen, for-

eningslivet, kirken og lokalsamfundet. Denne arbejdsgruppe har arbejdet på en prioriteret liste af 

konkrete tiltag med sigtet at gøre vores lokalområde endnu mere attraktivt. Vi kan allerede tydeligt 

se hvordan de ca. 18,5 mio. kroner, som Velfærdens Fundament har bragt med sig, gavner områ-

det. Dette arbejde vil fortsætte længe endnu, og vi kan glæde os til en ny legeplads på skolen, et 

teknologi-torv, modernisering af dramalokalet, en beachvolleybane, en anløbsplads for kanoer ved 

åen og meget andet godt. 

 

Bestyrelsens primære middel til indflydelse er udarbejdelse af og tilsyn med principper, eller ret-

ningslinjer, for Højmeskolens drift. Principperne beskriver rammerne for skolens såvel som foræl-

drenes ansvar i samarbejdet om vore børns læring. Vi har i år tilføjet et helt katalog med nye prin-

cipper, der drejer sig om skole-/hjem samarbejdet. Dette katalog indeholder principper for skole-

hjem-samtalen, forældremøder, kommunikation mellem skole og hjem, forældres deltagelse i sko-
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lens liv samt underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. En eftermiddag i sel-

skab med Sofie Münster blev de nye principper præsenteret, og de er nu en del af det katalog af 

gældende principper, som findes på skolens hjemmeside. Forældre og andre interessenter opfor-

dres til at orientere sig i disse. Bestyrelsen glæder sig til at se de nye principper folde sig ud og til 

det fortsatte arbejde med revidering og udarbejdelse af principper. 

 

Højmeskolen fik i årets løb også et tidssvarende logo som sammenfatter vore værdier og vores 

mission. Når vi samles igen efter sommerferien, vil vores nye logo være af finde både ude og inde. 

Logoet - i forskellige farver - vil blandt andet blive brugt som vejviser på skolens arealer. 

 

Odense Kommune har i samråd med skolerne vedtaget en ny tildelingsmodel for den specialpæ-

dagogiske indsats. På godt og ondt øger denne nye model skolens incitament til at beholde elever 

med særlige behov på skolen. Med et opdateret syn på områdets demografi har Højmeskolen fået 

flere penge til den specialpædagogiske indsats, hvilket har bragt balance i regnskabet for et vigtigt 

område, som længe har været udfordret på bekostning af almenområdet. 

 

Skoleåret blev afsluttet med valg af en ny bestyrelse. Interessen for bestyrelsens arbejde synes 

aldrig at have været større end lige nu, og usædvanlig mange nye forældre har meldt deres kandi-

datur, og ser frem til fire år i Højmeskolens bestyrelse. Erfarne og nye kræfter står klar til at bidrage 

til bestyrelsens fortsatte indflydelse og gode samarbejde med ledelsen. De kan i det kommende 

skoleår se frem til et spændende arbejde med debat om “Det gode frikvarter”, princip for digital 

dannelse, traditioner på Højmeskolen, det fortsatte arbejde med Velfærdens Fundament og meget 

andet. 

 

Den siddende formand og næstformand takker af efter mange års arbejde, og med en god for-

nemmelse af, at Højmeskolen fortsat vil have en engageret, samarbejdende og effektfuld bestyrel-

se. 

 

Bestyrelsen ønsker hele Højmeskolen en DEJLIG sommer! 

  


