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Kære forældre                           januar’2020 

 

I dag er vi halvvejs i skoleåret. Et skoleår vi aldrig vil glemme. Fjernundervisningen er for langt 

de fleste hverdag– og sådan fortsætter det også den kommende tid. Som skoleleder oplever jeg, 

at både I og personalet går ekstra langt for at få skabt en god hverdag for vores fælles børn. 

Det skal I alle have stort tak for. 

Vi ved, at det kan være krævende både at jonglere med eget job, børnenes skole og ikke mindst 

trivsel.  

Google Meet hjælper os rigtig godt på vej i at skabe et virtuelt klasserum – efterhånden også 

hos de yngste, selvom det har krævet ekstra tålmodighed med UniLogin og teknikken. 

 

Digital dannelse 

Vi taler meget om dannelse, og i Odense er der en hel strategi på børne- og ungeområdet for 

netop dannelse. I denne tid går det op for mange af os, hvor meget vores børn kan og foretager 

sig digitalt. Derfor er der også brug for at tale om digital dannelse. Vi har blandt andet på 

skolen snakket om brugen af video, når man deltager i online-undervisning. En selvfølge hvis du 

spørger mig, selvfølgelig kigger vi på læreren eller kammeraten, når de taler. Det gør vi for at 

vise interesse. I det fysiske møde, ville vi heller ikke vende ryggen til eller tage en maske på, 

som er så let i det virtuelle med billeder og slukkede kameraer.  

Jeg har den forgangne uge haft virtuelle møder med elevrådsrepræsentanter fra 4. -9. årgang. 

De giver udtryk for, at de oplever en god struktur, lærere der er på og tilgængelige, og også 

gode frikvarterer samt gruppeopgaver med kammeraterne på Meet. De er glade for, at der er 

variation i løbet af dagen i form af forskellige fag og evt. små breaks med bevægelse. Det er 

vigtigt for os, at vi lytter til vores elevers oplevelser af situationen og taler med dem om deres 

nye hverdag. God skole er noget vi laver sammen, også selvom det lige nu er hver for sig.  

 

Børnenes og jeres trivsel  

Vi er alle optaget af jeres børns trivsel – også byens unge tænker på hinanden. Vedhæftet er et 

brev til skolens mellemtrins- og udskolingselever fra Odense Fælleselevråd, der viser forståelse 

mellem de unge og også henviser til, hvad man kan gøre, hvis mistrivslen banker på. 

Red Barnet har også samlet 7 gode råd til jer som forældre om, hvordan I kan være 

understøttende i at sikre jeres barns trivsel under skolenedlukningen. 

https://redbarnet.dk/corona/syv-gode-raad-skolelukning/  De er gode, fordi råd 7 minder os om, 

at ingen er supermennesker, og I som forældre også skal passe på jer selv i denne tid. 

 

Tilmelding til nødpasning 

Der er fortsat nødpasning for elever fra 0.-4. klasse i skolens Fristed, hvor vores pædagoger 

sikrer en god dag med en kombination af deltagelse i klassernes fjernundervisning og SFO-tid. 

Tilmelding foregår fortsat ved besked på AULA til skoleleder – også til de kommende tre uger. 

 

Jeg glæder mig fortsat hver dag over at være blevet skoleleder på Højmeskole, og jeg ser meget 

frem til, at vi igen kan lave skole uden Corona. Indtil da pas på hinanden og jeres familier.  

 

Vi kan faktisk slet ikke vente til vi ses igen på skolen. 

 

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

ancep@odense.dk eller 51428779. 

 

        Jeg ønsker jer alle en god weekend 

    Mange hilsner 

Cecilie Winther, Skoleleder 
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