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Kære forældre                                  juni ’2021 

 

Et helt særligt skoleår går nu på hæld. Et Coronaår, men for mig også mit første år 

som skoleleder på jeres lokale folkeskole og tilvalgte skole for mange af byens 

ordblinde børn. Jeg tager glad på arbejde hver dag, for her går byens bedste børn. Det er 

jeg sikker på ☺  

Tak til jer og til skolebestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Det er en af 

grundstenene, når vi skal skabe de bedste rammer for jeres børns skolegang. 

 

Sidste skoledag 

På fredag går vores elever på sommerferie. Skoledagen indeholder feriesang og masser 

af klasseaktiviteter. 5.-8. årgang skal have høvdingeboldturnering i hallen. Dagen 

slutter kl. 13.00, hvorefter vores SFO er åben. 

 

Aktiviteter i sommerferien 

På https://www.visitodense.dk/turist/oplev-odense/sommer/sommer-i-odense er der 

samlet mange gode aktivitetesforslag til sommerferien, ligesom der på UngOdenses 

facebookside https://www.facebook.com/ungodense/ er masser af muligheder for en 

sjov og aktiv sommerferie. Vores hal tilbyder også aktiviteter – se vedhæftede plakat. 

 

En ny og en smule anderledes skoledag venter 

Efter sommerferien møder jeres børn ind til en skoledag med læsebånd og morgensang, 

som de kender, og så er der 45 min. lektioner gennem dagen og en længere 

formiddagspause med plads til kickstarter og masser af gode aktiviteter. Vi har 

prioriteret en trivselslektion i alle klasser, så der ugentligt er afsat tid til klassemøde 

og trivselsarbejde.  

Der vil på alle årgange være nogle to-voksen-timer, da vi har afkortet skoledagen med 

en lektion i alle klasser. Tirsdag vil fortsat være fagdag. Klasseskemaerne er vedhæftet 

brevet her. 

Der venter et spændende skoleår med masser af fællesskab, god undervisning og ikke 

mindst renovering af vores gode skole i Velfærdens Fundament. 

 

Husk at Odense Musikskole hver onsdag underviser Odense på Højmeskolen. Klik her og 

se mere: Odense Musikskole i Højme  

 

Første skoledag i 2021 

Vi glæder os til at se alle vores elever igen efter en dejlig sommerferie onsdag d. 11. 

august kl. 9.00 i skolegården. Vores 0. klasser møder kl. 10. 

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

ancep@odense.dk eller 51428779. Husk I også kan følge endnu mere med i skolens 

hverdag på vores Facebookside. 

 

I ønskes alle en skøn sommerferie ☼ 
 

    Bedste hilsner  

Cecilie Winther, Skoleleder 
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