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Kære forældre                                  august’2021 

 

Et nyt skoleår er i fuld gang og lige om lidt venter de første forældremøder og årets 

første bestyrelsesmøde. Profilsporets nye elever har været afsted på lejrskole og er nu 

blevet delt i 7.m og 7.l. Det er altid særligt at tage imod 30 nye elever fra hele byen, der 

afslutter deres folkeskoletid med tre år hos os. Læsecenterets tre nye hold har også 

været på ryste-sammen-tur til Kerteminde og er også kommet rigtig godt i gang. 

I ungemiljøet får vi nu endelig gang i MiLife, som har været udskudt grundet Corona, 

ligesom vores SFO også kan udbyde flere sjove aktiviteter på tværs. Vores klasser igen 

mødes til morgensang og i kantinen laves og sælges dejlig mad. Det føles næsten som 

om, at vi har lagt Corona bag os, og så alligevel ikke, for vi har desværre allerede haft 

flere smittetilfælde på skolen. 

 

Corona 

Det nye er, at vi skal forsøge at holde så meget åbent som muligt, så det kun er 

nærkontakter, der sendes hjem og ikke nødvendigvis en hel klasse. Det er en særlig 

opgave, og en stor tak for samarbejdet skal lyde til både 7.l og 3. årgangs forældre i 

den smitteopsporing, som vi allerede har haft på denne side af sommerferien.  

På skolen opretholder vi de gode vaner med håndvask og udluftning, mens vi opfordrer 

jer forældre til at være opmærksomme på symptomer hos jeres barn og løbende test, 

så vi kan holde smitten nede. 

 

Emneuge 

Lykkes det at bevare den mere normale skole, glæder vi os meget til uge 37, hvor vi i 

en fælles emneuge skal skabe en unik Festugestemning, når Højmeskolen i 5 dage 

fyldes med musik, kunst, mad og kulturarrangementer.  

Under temaet ”fælles igen” hylder vi fællesskabet, og det vi kan skabe sammen, hvilket 

i år er vigtigere end nogensinde.  

Torsdag eftermiddag fra kl. 15-17 holder vi åbent hus, hvor alle forældre er inviteret. Så 

sæt et stort X i kalenderen ☺ 

 

Forældredag d. 1. oktober 

Fredag d. 1/10 er en anderledes skoledag på Højmeskolen. Denne dag er det forældrene, 

der styrer slagets gang og planlægger og gennemfører dagens program for eleverne fra 

0. – 9. klassetrin.   

Hele det pædagogiske personale er på tur for at styrke og pleje de kollegiale relationer 

samt blive endnu dygtigere i samarbejdet om at skabe den bedste skole for jeres børn. 

Imens overtager forældrene de forskellige klasser, og I får på den måde en helt unik 

mulighed for at opleve børnenes hverdag på tæt hold og lære børnene i klassen at 

kende. Det må siges at være en win – win! 

 

Skolens Teknisk Service og Skolesekretærer er på skolen og kan hjælpe, hvis der opstår 

noget i løbet af dagen. 

 

Vi ved fra andre skoler, at dagen kan gennemføres med stor succes, og her er 

eksempler på, hvad der kan laves: 

 

• Skoledag med forskellige fag, som forældrene har præferencer indenfor. 

• Kreaværksteder  

• Tur til skolens spejderhytte (Rendertoppen), hvor der kan laves bål og leges lege. 

https://milife.dk/undervisningskoncepter/udskoling/


• Fælles fødselsdagsfest for flere elever enten i klassen eller hjemme hos en. 

• Udflugter til Zoo (skolen har Zoo-kort), HC-Andersens Hus, Jernbanemuseet, 

fodboldakademiet og lign. 

• Cykeltur med picnic 

• Forældrepraktik og virksomhedsbesøg - på forældrenes arbejdspladser. 

• Dag med lokal forening, Baseball, håndbold, fodbold. 

• Fælles frokost - arbejde i Madkundskab. 

 

Sådan en dag vil SFO også være særlig, og vi har brug for at vide, hvilke børn, der har 

brug for pasning (der vil blive udsendt et tilmeldingslink, når vi nærmer os), og 

ligeledes spørges om nogle forældre her vil træde til. 

Morgensfo’en vil Dorthe og to af vores faste vikarer stå for. 

 

Der vil blive afsat tid på forældremøderne til at idégenerere om dagen og evt. nedsætte 

et udvalg. Lærerne vil kunne være behjælpelige med evt. booking af lokaler og 

koordinering. Ligesom vi selvfølgelig gerne vil have et overblik over klassernes 

program, så del meget gerne med klasseteamet, hvad I har på programmet. 

 

Skolebestyrelsen 

På forældremøderne får I også besøg af skolebestyrelsen, der vil kigge forbi og fortælle 

om vores igangværende principarbejde og også gøre reklame, for til foråret er der 

skolebestyrelsesvalg – og der er ledige pladser. 

 

Lektiecafé 

Fra onsdag i uge 35 åbner Højmeskolens lektiecafé i skolens Pædagogiske 

Læringscenter.  

Det foregår fra 13.15-14.15 for 0.-3. årgang og fra 14.15-15.15 for 4.-9. årgang. Mere 

info følger snarest på AULAs opslagstavle.  

 

Velfærdens Fundament 

Som de fleste af jer nok har opdaget, er det lige nu Højme/Dyrups tur til sammen at få 

lavet en lokalaftale for renovering og nytænkning af vores områder og ikke mindst 

skole. Vi ser frem til aftalen falder på plads for modernisering og for lokalområdet, 

imens glæder vi os over, at vedligeholdelsen af vores stern og vinduer er i fuld gang. 

Vores Fristed er også blevet renoveret og malet, hvilket vi også nyder. Da 

omgivelsernes udseende selvfølgelig også har betydning for trivslen. 

 

Personalenyt 

Vi har i ferien sagt farvel til lærer Claus Petersen, der er blevet afdelingsleder på 

Bogense Skole, og så har vi budt Mie, Christopher, Islam og Maria velkommen som nye 

lærere på skolen. I børnemiljøet og SFO er Maria startet i fleksjob, hende vil I møde om 

eftermiddagen, og så er Michael og Daisy, vores nye pædagoger på 0. årgang også 

kommet godt fra start og er en del af SFO’en, ligesom vores tidligere praktikant 

Alberthe hjælper til og nuværende praktikant Zena.  

 

Vi glæder os over en rigtig god skolestart og ser frem til et fantastisk skoleår ☺  

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

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

vores Facebookside. 

    Bedste hilsner  

Cecilie Winther, Skoleleder 

 

mailto:ancep@odense.dk
https://www.facebook.com/hojmeskolen

