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Kære forældre                                  februar ’2021 

 

Foråret banker på, og vi har fået vores 0.-4. klasser tilbage på skolen. Det er så dejligt at 

mærke, hvor glade de er, hvor meget de har savnet hinanden, pædagogerne, lærerne og det 

særlige fællesskab, der er i klassen og sfo’en.  

På mandag tager vi imod 55 nye skønne elever i forårssfo’en. Der venter dem en spændende tid, 

hvor de skal lære skolen, de voksne og hinanden at kende i en ny hverdag frem mod 1. skoledag 

i august. Det bliver rigtig godt ☺ 

 

Skolens ældste elever, fra 5.-9. klasse, kan desværre fortsat se frem til en periode hjemme. Vi 

ved, at det kræver udholdenhed og vedholdenhed i en helt særlig grad. Vi ved også, at jeres 

børns fysiske velvære bliver sat på prøve, når cykelturen til og fra skole, udefrikvarteret, legen 

og fritidslivet erstattes af tid på værelset, bag skærmen. Derfor har vi fra på mandag reduceret 

skoledagens længde for også 6.-9., så de sidste eftermiddagstimer kan bruges på aktiviteter 

enten med de nærmeste venner eller en god gåtur. Vi vil forsøge løbende at understøtte 

aktiviteterne med gode idéer.  

 

Vi følger udmeldingerne og dermed mulighederne for trivselsfremmende aktiviteter og tiltag fra 

Undervisningsministeriet tæt. Fra næste uge åbnes der blandt andet op for at mødes i 

trivselsgrupper af fire, for de elever der udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel, 

dalende motivation eller elever, hvis forældre har henvendt sig til skolen med bekymring om 

barnets trivsel. Vi har også nødpasning med fysisk fremmøde, for de elever, der har brug for det, 

og enkelte af vores profilsporsklasser får fra fredag i uge 9 enkelte dage i skole, hvis der ikke er 

sket yderligere smitte i nødpasningen.  

Det er fortsat vigtigt, at I tager fat i lærerne, hvis I bliver bekymret for jeres barn eller har 

spørgsmål omkring fjernundervisningen. Så vi sammen får hjulpet vores unge bedst muligt 

gennem denne tid. 

 

Velfærdens Fundament 

Som I måske har læst i medierne, har Odense Kommune afsat 1,8 mia. til 

at løfte velfærden i Odense. Herunder er de 625 mio. afsat til skolerne og 

lokalområderne. 7 skoler skal allerede i gang med den gode proces i 2021, 

og vi på Højme er en af de 7 skoler ☺ ☺ ☺ 

Vi er blevet tildelt i alt 18,5 mio. kr. Heraf skal de 7,7 mio. gå til 

vedligeholdelse og det vedligeholdelsesefterslæb vores bygninger nogle 

steder lider under. Det betyder nye vinduer, døre, gulve og lign. 

Vedligeholdelsespuljen står skolens vedligeholdere fra By- og Kultur for at forvalte i tæt 

samarbejde med Teknisk Service og skoleledelsen.  
7,2 mio. er afsat til modernisering af vores læringsmiljøer. Det kunne være modernisering af 

faglokaler, det kunne være gangarealer, toiletter, personalefaciliteter og lign. Her vil både 

medarbejdere og elever blive inddraget i en idéfase, så vi får samlet mange gode idéer til, 

hvordan Højmeskolen bliver et endnu bedre sted at lære. 

Den sidste del af beløbet på 3,6 mio. er afsat til udvikling af lokalområdet gennem et lokalt 

partnerskab mellem borgere, foreninger, bestyrelser og skole. Et partnerskab består af to 

repræsentanter fra skolen og 3-5 fra repræsentanter fra lokalsamfundet. Partnerskabet bliver 

lokalområdets stemme og Odense Kommunes tætteste samarbejdspartner. 

Der var d. 25. februar fælles informationsmøde for lokalområdernes og de bydækkende 

foreninger, lokalråd og bestyrelser. Lokalaftalen bliver en rigtig spændende proces med generel 

borgerinddragelse, så alle borgere får mulighed for at komme med ønsker til lokalpuljen, der fx 

kunne være idrætsfaciliteter, legeplads, grønne områder, trafiksikkerhed eller andet, hvor I som 

borgere i Dyrup/Højme gerne skal opleve, at aftalen sikrer gode fysiske rammer for et 

velfungerende, udviklende og aktivt skole- og fritidsliv. I kommer inden længe til at høre meget 

mere om processen, der for alvor starter i vores lokalområde til juni. På skolen glæder vi os 

meget over at være en del af Velfærdens Fundament allerede i 2021. 

En 

hånd til 
Odense 
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Skolens profilspor og Læsecenter 

I vores Læsecenter er andet halvårshold startet. De er hurtigt faldet til, og det er dejligt at se 

og følge. Både profilspor og Læsecenteret er særlige tilbud, vi som skole er meget stolte af, og 

som smitter af med vigtig viden til alle medarbejdere. 

Vi har i den kommende tid ansøgningsfrist til både profilspor og Læsecenter 21/22. Vi har 

oplevet stor interesse, og vi ser frem til lige om lidt at læse alle de gode ansøgninger. 

 

Corona 

Afslutningsvis vil jeg blot gentage, hvor vigtigt det er, at vi fortsat passer på os selv og 

hinanden på skolen. Smitten stiger desværre i Odense også blandt børn, og vi har i dag selv haft 

to smittede elever i vores nødpasning for skolens ældste elever. Derfor vil jeg igen opfordre jer 

forældre til fortsat at aflevere jeres børn udenfor, og hvis I lister ind af en helt særlig grund, 

som der kan være, huske at bære mundbind og holde afstand. 

På skolen holder vi fortsat alle aktiviteter indenfor klassefællesskabet, vi har fokus på 

symptomer, høj håndhygiejne, udluftning og rengøring. Og som noget nyt bliver alle 

medarbejdere tilbudt to ugentlige kviktest på skolen. 

 

OG så håber vi, at vi inden aaaalt for længe kan vende tilbage til det folkeskoleliv, hvor der 

leges og læres i mange forskellige fællesskaber ♥ 

 

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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