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Kære forældre                                        september’2021 

 

En stor tak skal I have for jeres engagement og store opbakning til forældredagen. Det 

lyder som om, at formålet til fulde er indfriet: En dag fyldt med fokus på klassens 

trivsel og fællesskab med forældrenes deltagelse og engagement. I bestyrelsen vil vi på 

næste møde arbejde med evaluering af dagen, så meld gerne ind til enten 

bestyrelsesmedlemmer, klasseteamet, Martin eller mig med jeres meninger og 

oplevelser. 

 

Emneuge 

Også en stor tak for jeres deltagelse i vores Åbent hus under emneugen. Et kærligt 

kaos af mange børn, familier, fantastiske boder og opvisninger. Jeg håber, at I fik 

fornemmelsen af en helt særlig uge. En uge hvor relationer på kryds og tværs af vores 

skole blev etableret og styrket i samarbejdet om det kreative og smagfulde. Det var 

skønt at være vidne til, at vores elever og vores pædagogiske personale igen kunne 

være fælles. 

 

Efterårsferie og skolernes motionsdag 

Efterårsferien venter her i midten af oktober. SFO’en er åben – Husk tilmelding senest 

d. 8/10 Tilmelding pasning i uge 42  

 

I Odense er der masser af aktiviteter, fx gratis guidet insektjagt og meget andet, se 

mere her: https://www.visitodense.dk/turist/oplev-odense/efteraar-i-odense  
 

Fredag d. 15/10 er det traditionen tro skolernes motionsdag. Mødetid for alle elever er 

8.00-12.00 (SFO’en er selvfølgelig åben både morgen og eftermiddag). Dagens program 

er fællesaktiviteter på blandede hold arrangeret af vores 9.klasser, der som en del af 

deres undervisning og prøveforberedelse netop skal kunne udvikle, planlægge, formidle 

og gennemføre bevægelsesaktiviteter - og hvad er bedre end at øve sig på alle 

skolekammeraterne ☺ Dagen starter med fælles opvarmning i skolegården. Forældre er 

naturligvis velkomne. 

 

Lektiecafé 

Højmeskolens lektiecafé i skolens Pædagogiske Læringscenter er åbnet fra 13.15-14.15 

for 0.-3. årgang og fra 14.15-15.15 for 4.-9. årgang hver onsdag.  

 

Velfærdens Fundament 

Så landede lokalaftalen for Højme og Dyrup, og vi kan dermed se frem til en 

gennemgribende og ikke mindst tiltrængt renovering og modernisering af vores skole. 

Aftalen rummer flere nye faglokaler, nyt garderobeområde til skolens yngste, 

renovering og modernisering af skolens toiletter og ikke mindst et stort løft af 

aktivitetsmulighederne omkring skolen. Vi glæder os meget over aftalen og til at 

starte processen omkring det. 

 

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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