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Kære forældre                           december’2020 

 

Juleferien banker på – en særlig en af slagsen med restriktioner, lukkede butikker og helt 

sikkert ekstra hygge hjemme. 

Vi fik i sidste uge sendt vores ældste elever godt hjem til fjernundervisning. Det gik bestemt 

nemmere, fordi vi havde prøvet det før, men det er selvfølgelig ikke det samme, som når vi kan 

være sammen og se hinanden i øjnene.  

 

I tirsdags gennemførte 3. årgang Lucia på fineste vis. Det var en skøn oplevelse i en tid, hvor 

mange traditioner ellers er aflyst. 

 

SFO i juleferien 

Som følge af de nye Covid19-restriktioner, præsenteret på pressemøde onsdag den 16. december, 

lukker vores SFO i perioden mandag den 21. december-3. januar. Det betyder, at sidste dag er 

fredag den 18. december. 

  

Vi vil dog tilbyde en særlig nødpasning i SFO i hverdagene før jul (21.-23. december - alm. 

åbningstider) til de børn, hvis forældre arbejder i særligt kritiske funktioner, i brancher, der ikke 

er lukket ned, eller til elever i familier, der har et særligt behov. Det skal ses som nødpasning, 

hvor der ikke er andre pasningsmuligheder.  

Hvis jeres barn har brug for den særlige nødpasning den 21.-23. december, vil jeg bede jer kontakte 

souschef Martin Hosbond gennem AULA senest fredag den 18. december kl. 12.  

  

Det samme gælder for sampasningen på Sanderumskolen mellem jul og nytår. 

 

Coronatilfælde i juleferien 

I tilfælde af Coronatilfælde blandt vores elever i juleferien, bedes I forældre kontakte skoleleder 

Cecilie Winther på telefon 51428779, hvis jeres barn er testet positiv eller har fået symptomer 

indenfor 48 timer siden han/hun sidst var i skole. Dette fordi vi så skal lave smitteopsporing. 

I tilfælde af jeres barn bliver smittet i juleferien, må I meget gerne sende en besked i AULA til 

Cecilie Winther, hvorefter I vil blive kontaktet af Odense Kommunes Sundhedstjeneste for råd 

og vejledning. 

 

Ny lærer på Højmeskolen 

Når vi vender tilbage, har vi en ny lærer på skolen. Anja Lene Bardal ansatte vi i slutningen af 

november i den idrætslærerstilling, som vi havde slået op. Anja kommer fra Holluf Pile Skole, 

hvor hun har arbejdet i fem år som idræts-, dansk-, engelsk- og tysklærer. Vi glæder os over, at 

vi kan udvide lærerstaben og ser frem til at tage godt imod Anja. 

 

Velkommen tilbage i 2021 

Vi forventer at åbne både skole og SFO igen d. 4. januar til almindelig mødetid. I bliver 

naturligvis orienteret, hvis det ændrer sig i løbet af juleferien. 

 

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

ancep@odense.dk eller 51428779. 

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

 

 

    Mange hilsner 

Cecilie Winther, Skoleleder 
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