
HØJMESKOLEN      
Højmevænget 3, 5250 Odense SV. Telf.: 63 75 34 00 email:hoejmeskolen.buf@odense.dk 

 

 

 

Kære forældre                                                januar 2022 
 

Vi startede 2022, hvor vi slap 2021 med masser af Corona-forholden-sig-til. Nu ser det 

lidt lysere ud. Restriktionerne ophører, og vi vil på Højmeskolen stille og roligt omstille 

os til en mere almindelig hverdag.  

Krav om Coronapas for medarbejdere og krav om brug af mundbind for skolens gæster 

ophører på tirsdag. Det samme gør retningslinjerne omkring at holde børn i 

stamklasser i undervisningen og i pauserne. Men vi har besluttet at fortsætte med 

stamklasser i skolen med enkelte undtagelser og årgangsdelt SFO frem til vinterferien. 

Det samme gælder for morgensang, kantinesalg og lign. hvor der sker sammenstimling 

indenfor.  

Herefter håber vi, at smitten er faldende, og flere medarbejdere og elever er tilbage, så 

vi fra uge 8 kan sænke skuldrene og vende tilbage til en almindelig skoledag med 

aktiviteter og leg på tværs af alder og klasser. 

 

Velkommen til Caroline, vores nye souschef 

Tirsdag d. 1. februar starter Caroline Kreiberg som souschef på Højmeskolen. Caroline 

er 42 år, hun er uddannet lærer, og har de sidste fire år været viceskoleleder på 

Kystskolen i Nordfyns Kommune. Vi er sikre på, at vi med Caroline får en dygtig og 

erfaren kollega i ledelsesteamet, der kan være med til at fortsætte den gode udvikling 

Højmeskolen er i. Caroline vil blive leder for skolens Børnemiljø og SFO. 

 

Læsecenteret og Profilsporet 

I sidste uge startede seks nye elever i vores halvårsforløb i Læsecenteret. Vi håber, at 

de også får 18 gode uger i vores kursusforløb, hvor de bliver endnu dygtigere til at 

bruge deres læse- og skriveteknologier, så de kan begå sig endnu bedre i den 

alderssvarende undervisning. I forvejen går der 14 elever i Læsecenterets helårsforløb. 

 

Profilsporet holder onsdag d. 2. februar virtuelt informationsmøde for alle, der er 

interesseret i et skoleskift til en profilsporsklasse kun for ordblinde elever. Se mere 

info på skolens hjemmeside. 

 

Vinterferie 

Sidste skoledag inden vinterferien er fredag d. 11. februar. Vi starter igen mandag d. 21. 

februar kl. 8.00. Der er feriefritter i skolens SFO for de 21 børn, der er tilmeldt. 

 

Fastelavn i Børnemiljøet 

Vinteren slutter med manér, når 0.-3. klasse fejrer Fastelavn i skoletiden mandag d. 28. 

februar. Vi glæder os til at se udklædte og festglade indskolingsbørn til en dejlig dag.  

Onsdag d. 1. marts om aftenen er der fastelavnsfest for 4. og 5. årgang. 

Mere info om begge arrangementer følger på AULA, når vi nærmer os. 

 

Emneuge og gallafest i ungemiljøet 

I uge 6 skulle ungemiljøet have afholdt emneuge og gallafest. Begge dele er rykket til 

uge 14, for selvom restriktionerne er ophævet, så er der en del elever, der er 

fraværende grundet Corona. Både emneuge og fest bliver bare bedst, når alle er med ☺ 

 

 

 



Velkommen til 52 nye elever til foråret 

Vi glæder os til at byde 52 nye elever velkommen til Højmeskolen d. 1. marts, hvor 

forårssfo starter. Forårssfo bygger på bedste vis bro mellem børnehave og skole med 

fællesskabende og lærerige aktiviteter, der tilvænner børnegruppen til hinanden og til 

skolens rammer, inden de starter i skole i 0.klasse til august. 

 

Forældre- og personaleaften med valg til bestyrelsen onsdag d. 4. maj 2022 kl. 16.30-18.30. 

Det skulle have været holdt d. 19. januar, men nu bliver det i stedet d. 4. maj.  

Her afholder skolebestyrelsen temaaften for forældre og personale på Højmeskolen 

omkring vores fælles opgave at danne og uddanne vores fælles børn. Invitation følger 

snart ☺ Men få sat kryds i kalenderen og arrangeret børnepasning allerede nu. Det 

bliver nogle både interessante og inspirerende timer, der venter os alle, og ikke mindst 

en fælles reference i vores videre samarbejde. 

 

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 
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