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Hverdagene bliver mere og mere genkendelige i takt med, at samfundet og skolerne åbner mere 

og mere. Musikskolen starter igen deres aktiviteter på skolen og på mandag starter 

9.klassernes prøveperiode. De lægger ud med de skriftlige prøver. Vi ønsker dem alt det bedste i 

deres allersidste kapitel på Højmeskolen. 

 

Sikke en emneuge ☺ 

I uge 15 var der fælles emneuge – hver for sig – i mange FARVER ☺ Selvom det var en anderledes 

en af slagsen, fordi vi ikke kunne blande klasserne, var det en stor succes. Alle klasser arbejdede 

godt med emnet, vejret var med os, og elevernes produkter udsmykker nu skolen på fineste vis.  

 

Facebook Community Action Grant 

Som I har kunne læse i medierne og på Facebook, har skolen modtaget midler fra 

Facebookfonden, der giver os mulighed for at udvide vores skolebibliotek med teknologiske 

læremidler. Vi er netop nu ved at finde ud af, hvordan vi får pengene brugt bedst muligt, men en 

ting er sikkert – alle elever på Højmeskolen skal arbejde med teknologiforståelse i kommende 

skoleår. Noget vi glæder os meget til. 

 

Modernisering  

Vores pavillon ”Fristedet” der rummer de sødeste forårssfo’elever er ved at blive frisket op. 

Tømrerne gør et godt arbejde, så malerne forhåbentlig inden længe kan give den en tiltrængt 

overhaling. Samtidig skrider renoveringen af blok 1’s tag og stern frem, og det er bestemt også 

en flot forbedring af skolens ydre. Vi glæder os over, at det kun er starten på den kommende 

tids renovering og modernisering af skolen.  

 

Skolehjemsamarbejdet 

I skolebestyrelsen har vi nu lagt en ambitiøs plan for processen omkring udarbejdelse af 

principper for skolehjemsamarbejdet. Vi ved, at skolehjemsamarbejdet har afgørende betydning 

for jeres børns trivsel og udvikling og særligt for klassefællesskabet.  

Da 0. årgang tilbage i august startede deres skolegang, talte jeg med forældrene om deres rolle 

som den usynlige klassekammerat. Et begreb jeg ofte bruger, og som jeg har fra psykolog Jens 

Andersen, der blandt andet i denne avisartikel fra 2011 udtaler sig om vigtigheden af 

samarbejdet og opbakningen. Et samarbejde der selvfølgelig går begge veje, og som vi i 

bestyrelsen nu har sat os for at skabe de bedste betingelser for gennem synlig 

forventningsafstemning i form af principper. Målet er, at vi d. 19/1 2022 kan holde en fælles 

teamaften for personale og forældre på Højmeskolen, så sæt allerede nu et stort kryds i 

kalenderen ☺ 

 

Stort fokus på klassetrivslen og de fælles oplevelser 

Jeg håber, at jeres børn udtrykker lige så stor glæde hjemme, som de gør heroppe for at være 

fysisk tilbage i skole. For at give klassefællesskabet et boost har alle klasser fået 500 kr. af 

byrådet gennem de midler til fagligt og trivselsmæssigt løft, som folketinget har prioriteret til 

skolerne. Dem er alle nu klassevis ved at beslutte, hvad de skal gå til. Samtidig håber vi stadig, 

at lejrskoler, fødselsdage og klassearrangementer snart igen er muligt, da det også kan noget 

helt særligt. Det ved vi forhåbentlig mere om i løbet af kommende uge. 

 

Har I nogen spørgsmål eller andet, er I altid velkommen til at rette henvendelse på 

ancep@odense.dk eller 51428779. Husk I også kan følge yderligere med i skolens hverdag på 

vores Facebookside. 
    Bedste hilsner 

Cecilie Winther, Skoleleder 
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