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Kære forældre                                  marts ’2021 

 

Sammen har vi klaret endnu en Coronaetape med udeundervisning, delvis genåbning, 

forårssfostart og fortsat fjernundervisning for mange. TAK for jeres opbakning i hverdagen, hvor 

vi tydeligt mærker, at I støtter jeres børn og taler med jeres børn om retningslinjer. Ligesom I 

følger retningslinjerne, når I er på skolen. Samtidig vil jeg også sige jer stor tak for samarbejdet 

omkring de smittetilfælde, hvor I handler hurtigt. Det har indtil videre betydet, at vi ikke har 

haft smitteudbrud på skolen.  

 

Nu tager vi hul på næste kapitel, hvor 5.-9. klasse er tilbage til fysisk fremmøde på skift hver 

anden uge, som vi i onsdags orienterede ud omkring. 

Når vi på skolen bliver endnu flere, er det yderst vigtigt, at vi fastholder de gode rutiner 

omkring håndvask, afstand mellem klasserne, rengøring og I fortsat holder jeres børn hjemme, 

hvis de har symptomer. Nyeste tiltag er opfordring til regelmæssig test. 

 

Emneuge 

I uge 15 er der fælles emneuge – hver for sig – i mange FARVER ☺ som er blevet det fælles 

emne. Alle arbejder klassevis med de faste voksne omkring dem. Enkelte klasser vil gennemføre 

emneugen virtuelt – vi glæder os til en spændende, lærerig og anderledes uge. 

 

Personalenyt 

I april sender vi både Sara og Sanne, der er lærere i ungemiljøet, på barsel. Anja, vores nye lærer, 

overtager en del af Sannes undervisning frem til sommer, mens vi har ansat Emilie i et 

barselsvikariat. Emilie er færdiguddannet lærer til sommer, og hun var i efteråret i praktik ved 

os, så vi kender hende allerede lidt, og vi glæder os over, at hun vil starte sit lærerliv på 

Højmeskolen. 

 

Lokalt partnerskab 

I forbindelse med Velfærdens Fundament, som jeg orienterede om i sidste forældrenyt, skal vi 

lokalt etablere et partnerskab bestående af forskellige aktører i lokalområdet. Det er fortsat 

muligt at kontakte undertegnet, hvis man som formand eller repræsentant for et lokalråd, en 

forening eller lign. Ser sig ind i samarbejdet om udviklingen af vores lokalområde. 

 

Nyt fra skolebestyrelsen 

I bestyrelsen har vi netop fået fremlagt et skolebudget i balance. Efter flere år med underskud, 

er det et glædeligt og godt udgangspunkt for planlægningen af det nye skoleår.  

Samtidig har vi taget hul på en større og spændende proces omkring udarbejdelse af principper 

for skolehjemsamarbejdet på Højmeskolen. En proces I kommer til at høre mere om, og som vi 

glæder os til at samarbejde med alle jer forældre, skolens elever og personale omkring.  

På skolens hjemmeside kan I altid finde referater fra vores møder, ligesom I kan finde 

kontaktoplysningerne på bestyrelsens medlemmer, hvis I har et emne, I ønskes behandlet på et 

møde.  

 

Modernisering  

Vores blok 1 med Læsecenter, tandklinik og enkelte skoleklasser skal have nyt tag. Samtidig er 

håndværkerne også ved at udskifte sternen rundt. Det bliver meget flot. I forbindelse med 

Velfærdens Fundaments vedligeholdelsespulje, arbejdes der også i nye vinduer, hvilket vi også 

ser frem til. 

 

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

ancep@odense.dk eller 51428779. Husk I kan følge yderligere med i skolens hverdag på vores  

Facebookside. 

    I ønskes alle en rigtig god påskeferie - Bedste hilsner 

Cecilie Winther, Skoleleder 
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