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Kære forældre                                     februar 2022 

 

Februar sluttede i dag med manér i vores yngste børnemiljø, der havde en festlig fastelavnsfest. 

Det er skønt at opleve børnene sammen på tværs igen. I det hele taget er vi ’back to normal’ 

med kantine, morgensang, leg, læring og snak på tværs af klasserne. På onsdag holder 4. og 5. 

årgang fastelavnsfest om aftenen, og i uge 14 holder hele ungemiljøet endelig deres gallafest. 

I morgen tager vi imod 52 nye forårssfo-elever. Det glæder vi os også meget til ☺ 

 

Nyt logo 

Den seneste tid har vi arbejdet på at få nyt logo til Højmeskolen. 

Nu er det godkendt både i Skolebestyrelsen og i MED-udvalget, og vi 

glæder os derfor over at kunne vise det til jer alle her, og over de 

næste måneder at få det implementeret i vores hverdag samt fejre 

det med eleverne. 

 

Internationalt samarbejde 

På Højmeskolen prioriterer vi det internationale samarbejde højt, og 

derfor er vi også meget stolte over, at vores ansøgning om midler 

til internationalt samarbejde er blevet imødekommet ved Erasmus+ 

(EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt). Det betyder, at vi kan sende lærere på kurser i 

udlandet indenfor tre områder: Innovation, teknologi og tysk. Ligesom enkelte klasser i 

ungemiljøet i 23/24 vil få mulighed for en international rejse med et af ovenstående 

fokusområder. 

 

Vild natur 

Skolen er lige nu omringet af meget jord uden beplantning blandt andet på vores høje. Men 

forhåbentlig ser det helt anderledes ud til sommer, da vi lige om lidt planter og sår buske, træer 

og blomster på områderne. Dette gør vi for at skabe mere vild natur og styrke biodiversiteten 

omkring os.  

 

Nyt fra skolebestyrelsen 

I bestyrelsen er vi ved at lægge sidste hånd på vores nye principkatalog omkring 

skolehjemsamarbejdet. Samtidig diskuterer vi vigtige emner som digital dannelse og skolens 

økonomi. Vedhæftet er vores invitation til vores fælles temaaften d. 4. maj, hvor der også 

afholdes valgaften. Husk at skrive til undertegnede eller Skolebestyrelsesformanden, hvis du 

ønsker at stille op som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen.  

 

 

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

ancep@odense.dk eller 51428779. 

 

    Mange hilsner 

Cecilie Winther, Skoleleder 
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