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Efter et par hektiske uger i slut oktober slap Coronaen sit tag i vores elever, og vi er kommet 

godt gennem november uden smittetilfælde på skolen.  

Nu venter en hyggelig december, hvor vi ved, at forældreråd og klasseteams har gjort en ekstra 

indsats for, at den i år bliver lidt ekstra hyggelig. Selvom det selvfølgelig er i en corona-venlig 

version, og vi fortsat skal passe rigtig godt på os selv og hinanden. 

 

Skolebestyrelsens fokusområder 

De praktisk-musiske fag 

I skolebestyrelsen har vi på de seneste møder drøftet de praktisk-musiske fag, og bestyrelsen 

har gennem drøftelser med lærerne hørt om fagenes udvikling. Fagene har over de seneste år 

udviklet sig til prøvefag, og fokus er i dag i højere grad på innovation og på problemløsende 

processer end på et ”opskriftsprodukt” som fx den kendte bordskåner mange af os har prøvet 

kræfter med ☺  

Udviklingen af faget taler direkte ind i de 21.århundredes kompetencer, som er de kompetencer 

der af forskere peges på, at vores elever har brug for i livet efter folkeskolen. 

 

Sikker skolevej 

En af bestyrelsens repræsentanter er ofte synlig i morgentrafikken, da sikker skolevej er et 

meget vigtigt emne for os alle. Vi er optaget af, at I kan sende jeres børn sikkert i skole såvel 

gående som på cykel. Derfor er det rigtig glædeligt, at opslaget på AULA omkring området med 

indkørsel forbudt for langt de fleste er blevet både læst og forstået.  

 

Skolens rolle i lokalsamfundet 

På næste bestyrelsesmøde d. 16. december har vi blandt andet skolens rolle i lokalsamfundet på 

dagsordenen. Herunder hvordan skolens rammer også kan understøtte lokalområdets børns 

fritidsliv, og hvordan lokalområdet kan byde ind i vores arbejde med at skabe den bedste 

folkeskole for områdets børn og unge.  

 

Går du selv med spørgsmål eller tanker i forhold til noget af ovenstående, så husk du altid kan 

skrive til bestyrelsen eller ledelsen med dit spørgsmål eller input til skolen.  

 

MiLife 

I starten af det nye år begynder vores 7. årgang på dannelses- og uddannelseskonceptet MiLife, 

der arbejder målrettet med at styrke elevernes personlige kompetencer. Højmeskolen er en af 

11 folkeskoler i Odense, der starter implementeringen allerede i 2021.  

Konceptet har gode resultater med sig, og det ligger også helt i tråd med de kompetencer, som 

jeg ovenover beskrev, at vores elever skal tilegne sig. 

I kan læse meget mere her https://milife.dk/forskning/ og vi vil også løbende orientere jer 

forældre om, hvad konceptet ellers betyder for skolen. 

 

Skoleboden åbner for ungemiljøet 

Skoleboden åbner dagligt for ungemiljøet fra onsdag d. 2. december. Der er afstandskrav og krav 

om, at maden efterfølgende spises i klassen, så vi undgår, at eleverne blandes og der deles 

kontaktflader. På den måde imødekommer vi elevernes ønske om mulighed for at kunne købe 

mad. Ordningen er aftalt med Odense Kommunes Sundhedstjeneste. 

 

Juleferie 

Sidste skoledag inden juleferien er fredag d. 18. december, hvor alle skolens elever får fri kl. 

12.45. SFO’en har åbent d. 21.-23. december for tilmeldte børn, mens der mellem jul og nytår 

tilbydes sampasning på Sanderumskolen. Vi starter igen mandag d. 4. januar til almindelig 

mødetid. 

 

https://milife.dk/forskning/


Husk at I kan følge med i skolens hverdag på Højmeskolens facebookside. 

 

 

    Mange hilsner 

Cecilie Winther, Skoleleder 


