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Kære forældre                                 marts-april 2022 

 

Foråret er over os, og vi har fuld gang i mange spændende ting på skolen. Vores 

forårssfo er kommet godt fra start, og det er skønt at følge vores nye elevers første tid 

på skolen og se nye venskaber spire. 

 

Samtidig må alle jeres børn endelig være sammen på tværs og med hinanden igen. Vi 

kan mærke, at mange skal lære at indgå i fællesskaber og lege bredt på ny. Derfor har 

vi i alle klasser fokus på klassetrivselen og fællesskabet. I det arbejde er I forældre 

utrolig vigtige, det har Skole og Forældre også sat lys på det på deres hjemmeside 

https://skoleborn.dk/trivsel/ med flere gode artikler henvendt til jer om jeres rolle. 

 

Grøn skole 

Nu er vores udeområder gjort helt klar, så vores 2. årgang og 8.c kan plante og så, så 

biodiversiteten på skolen forbedres. Det bliver spændende for alle skolens elever at 

følge den plante- og dyrevækst vi får i forbindelse med projektet. Samtidig håber vi 

også, at det forskønner vores udeområder, når blomsterne hen over sommeren springer 

ud.  

Vi er i det hele taget optaget af, at vores elever får viden om naturen, miljøet og selv 

bliver aktive i at passe på vores jord. Derfor har alle klasser også en-to grønne uger, 

hvor de står for affaldsindsamlingen på skolen, ligesom vi har fået indført 

affaldssortering inde på skolen.  

 

Gallafest 

Torsdag før påske afholdes hele Ungemiljøets gallafest. For mange er det den første 

gallafest, da den desværre har været aflyst de sidste to år på grund af Corona. Men nu 

lader det sig endelig gøre, og alle lærere er klar til at sørge for, at eleverne får en 

fantastisk aften med 007-tema, fælles middag og diskotek. 

 

Løb for Ukraine 

På fredag løber 0.-5. årgang og Læsecenteret velgørenhedsløb til fordel for Ukraine. 

Forældre og andre kan sponsorere et valgfrit beløb pr. 1 km omgang. Eleverne løber så 

mange omgange de kan mellem kl. 12 og 13. Forældre er selvfølgelig velkommen til at 

løbe med. 

 

Ordblindesamling 

Vi har på Højmeskolen samarbejdet tæt med 10 andre Odenseskoler omkring vores 

ordblindeindsats og fælles ordblindeuge i uge 40. Tirsdag d. 26. april afholder vi en stor 

ordblindesamling, hvor op mod 350 ordblinde elever fra skolerne samles i FKS-hallen. 

Her byder programmet på oplæg ved Christian Fuhlendorff samt et gådeløb lavet af 

Korup Skole. 

 

Farlige dyr  

En anden del af skolen, der har været i Corona-dvale, er vores skolebibliotek, der ellers 

er garant for spændende forløb og fællesarrangementer for vores klasser. Heldigvis er 

det også åben igen, og her i foråret arbejdes der med forløbet farlige dyr for 2. - 4. 

årgang, som kulminerer med besøg af Sebastian Klein, der kommer og fortæller om de 

100 farligste dyr. Vi glæder os ☺ 

https://skoleborn.dk/trivsel/


 

Husk fælles forældre- og valgmøde d. 4. maj kl. 16.30-19.00 

Se mere i vedhæftet invitation. Tilmelding sker via kalenderen i AULA.  

Du stiller op til skolebestyrelsen ved at skrive til undertegnede eller 

Skolebestyrelsesformanden. Der er fortsat ledige stole i bestyrelsen, da vi skal sige 

farvel til tre siddende bestyrelsesmedlemmer, fordi deres børn nærmer sig afslutningen 

på deres skoleliv på Højmeskolen. Derudover er yderligere to medlemmer trådt ud af 

bestyrelsen sidste år, og vi mangler også suppleanter.  

 

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

skoleleder på ancep@odense.dk eller 51428779, og følg endelig vores Facebookside, hvor 

vi deler billeder fra vores gode hverdag.  

 

    Mange hilsner 

Cecilie Winther, Skoleleder 

mailto:ancep@odense.dk
https://www.facebook.com/hojmeskolen/

