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Sommervarmen aftager stille og roligt, ligesom de lyse timer bliver færre og færre. Noget der 

ikke synes rigtigt at aftage er Coronas tag i Danmark. 

De nye tiltag til håndtering af COVID-19 epidemien, der blev udmeldt af vores Statsminister i 

fredags, indeholdt også en anbefaling om, at alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse 

med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og 

lignende. Det vil sige alle arrangementer, som primært har et socialt formål inkl. lejrskoler. 

Der er til gengæld åbnet op for igen at afvikle valgfag, forældremøder, elevråd og 

skolebestyrelsesmøder. 

Vedhæftet er et brev fra Ministeren til jer. 

 

Skoledagene flyver afsted, og efterårsferien nærmer sig allerede. Mange har nydt det gode vejr 

med udeundervisning, Zootur, masser af bevægelse og så er årets klassebilleder skudt i ude i 

naturen. Dem glæder vi os til at se ☺ ☺ ☺ 

 

Skolernes motionsdag 

Fredag før efterårsferien er kendt som skolernes motionsdag. Her plejer vores elever at blive 

blandet klasserne imellem og varme op til løb gennem forskellige aktiviteter, som 9. årgang står 

for. 

I år bliver det i stedet klassevis, og 9. årgang har fordelt sig som lærere for en dag over hele 

skolen med deres aktiviteter, som er lavet i et Coronaøjemed. Over middag er der klassens tid. 

Dermed kan vi holde fast i en trivselsfremmende god tradition med en særlig dag inden ferien 

ved fortsat at have fokus på hygiejne, afstand og klassen som stamhold.  

 

Mødetid er 8.00-13.15 for alle skolens elever fredag d. 9. oktober. 

 

Efterårsferie 

Oktober er tiden, hvor den står på efterårsferie. Mangler I idéer til, hvad ugen kan gå med, er 

gode forslag at finde på https://www.visitodense.dk/turist/oplev-odense/efteraarsferie/efteraar-

i-odense og følg også med på UngOdenses facebook- og hjemmeside, hvor der også plejer at 

være gode tilbud for skolens ældste elever den kommende tid. 

 

International dag 

Torsdag d. 22.oktober arbejder alle på Højmeskolen internationalt. Dagen vil også foregå 

klassevis, hvor alle enten arbejder med en anden kultur, et andet sprog eller et andet land. 

Dagen er en del af skolens arbejde med den internationale dimension. 

 

Velkommen til nye voksne i vores børnemiljø 

I mandags startede Emine, der er uddannet pædagog i et vikariat i 0.b samt SFO. Vi har også 

ansat Christian i et vikariat, han er også uddannet pædagog. Christian starter efter 

efterårsferien i Sfo og 3.b.  

 

Infomøde 

Onsdag d. 21. oktober kl. 17-18 holder vi informationsaften for forældre til kommende 

skolestartere på Højmeskolen.  

 

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

 

 

Mange hilsner 

Cecilie Winther 
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