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Kære forældre                               november-december’2021 

 

Coronaen vil ikke rigtig slippe sit tag i Odense, så vi følger fortsat de Ministeriets 

tiltag ved høj smitte, blandt andet: 

 

• Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. 

Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, 

fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen. 

• Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. 

klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for 

de seneste 6 måneder. 

Enkelte klasseråd har kontaktet os vedr. klassearrangementer, og det er okay at 

holde et arrangement indenfor klassen. 

Der er på Falen 200 i Sanderum åbnet kviktest-sted, og det anbefaler vi, at I 

benytter jer af, så længe skolens testkapacitet er så lille som nu. Vi har podere på 

skolen 2 timer hver mandag, og de kan ikke nå at teste alle i ovenstående 

målgruppe. Odense Kommune oplyser, at de arbejder på at ansætte flere podere, så 

vi også kan få testet vores elever fra 1. klasse- 8 år snarest. Vi melder selvfølgelig 

ud, så snart det sker. 

 

Mere biodiversitet på skolen 

Højmeskolens udeområder gennemgår lige nu et forberedende arbejde, så vi til foråret 

og fremadrettet omringes af flere blomster og forskellige buske og træer, og vi på den 

måde giver biodiversiteten en hjælpende hånd sideløbende med, at vores elever 

undervises i netop det. 

 

Velkommen til tre nye lærere 

Vi har budt Dorte Olesen, Michelle Marqvardsen og Mikkel Mørk velkommen til 

Højmeskolen. Michelle og Mikkel til Læsecenteret og udskolingen, og Dorte til 

sprogindsatser på vores 0. årgang og i vores kommende forårssfo samt arbejde i 

skolens Ressourceteam.  

 

Forældre- og personaleaften onsdag d. 19. januar 2022 kl. 16.30-18.30. 

Sæt allerede kryds i kalenderen d. 19/1 2022. Her afholder skolebestyrelsen temaaften 

for forældre og personale på Højmeskolen. Invitation følger snart ☺ 

 

Juleferie 

Sidste skoledag inden juleferien er tirsdag d. 21. december, hvor alle klasser møder 

8.00-13.15. Vi starter igen mandag d. 3. januar kl. 8.00. 

 

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

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

vores Facebookside. 

     

Bedste hilsner  

Cecilie Winther, Skoleleder 
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