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Kære forældre                                        oktober’2021 

 

Så synger oktober allerede på allersidste vers, og det ses tydeligt på skolens ramme, 

der lige nu består af de smukkeste efterårsfarver i trækronerne.  

Samtidig er det blevet rigtig mørkt om morgenen, så husk at gøre dit barn så tydelig 

som mulig i trafikken med lys og reflekser ☺  

 

Ledelsen den kommende tid 

D. 1. oktober startede Martin Hosbond som skoleleder på Hjalleseskolen. Det betyder, at 

vi i en periode er uden souschef på Højmeskolen. Der vil i næste uge blive slået en 

souschefstilling op, og så håber vi, at vedkommende kan starte d. 1. februar 2022. I 

perioden frem til, varetager Cecilie opgaven som nærmeste leder for børnemiljøet og 

SFO’en. 

 

Traditioner  

På Højmeskolen er der mange gode traditioner, og måske er der startet en ny? SFO’en 

holdt i hvert fald en fantastisk (u)hyggelig Halloweenfest i går med grønne popcorn, 

udhulede græskar, uhyggelig labyrint i kælderen, skrækindjagende udklædninger og 

meget mere. To andre gode traditioner venter i november, hvor vi d. 11/11 afholder 

international dag. Her arbejder alle klasser med andre kulturer, og målet med dagen er, 

at vores elever får en større forståelse for verden omkring dem og herunder andre 

lande og kulturer. Samtidig er sådan en dag med til at give alle vores elever en 

oplevelse af at være med i et større fællesskab, når det er noget, der gælder alle. Sidst 

i november venter juleklippedagen, der på bedste vis forvandler Højmeskolen til et 

stort juleland med flot pyntede døre og guirlander.  

 

Indskrivning og informationsmøde 

I november er det også tid til indskrivning af kommende skolestartere på Højmeskolen. 

Tirsdag d. 2. november fra 16.30-17.30 er der informationsmøde for forældre til børn, 

der skal starte i forårssfo 2022. 

 

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 ☺ 

 

Velfærdens Fundament 

I onsdags vedtog byrådet vores lokalplan for skolen og lokalområdet. Læs aftalen på 

www.odense.dk/højmeogdyrup   

Tak til alle jer, der har bidraget i processen! 
 

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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