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Nye restriktioner og retningslinjer blev i fredags meldt ud, og samtidig oplevede vi også, at vi 

skulle iværksætte nødundervisning, smitteopspore og sende elever hjem i isolation. 

Sidstnævnte er en ny situation for både elever og voksne. Heldigvis har vi ikke oplevet smitte 

blandt vores elever efterfølgende, og de hjemsendte klasser og alle vores elever er nu tilbage 

eller på vej. 

Men vi må desværre nok forberede os på denne nye virkelighed, hvor enkelte elever, klasser og 

personale sendes hjem i isolation, og derfor handler dette månedsbrev lidt om, hvordan vi skal 

og vil gribe de situationer an, og hvad vi gør her og nu frem til 4. januar for at sikre jeres børns 

trivsel og læring bedst muligt, samtidig med, at vi passer bedst muligt på hinanden. 

 

Nødundervisning – for elever der vurderes som værende nærkontakter 

Når en klasse sendes hjem, fordi en klassekammerat er smittet, vil klassen modtage 

nødundervisning i form af fjernundervisning, hvor lærerne vil være i kontakt med klassen via 

Google Meet og MinUddannelse. I forældre vil blive informeret via opslag på AULA om 

forventninger, materiale og dagsstruktur, der vil være tilpasset den enkelte klasse. 

Hvis en eller flere elever er i isolation (fx smitteudbrud ved en fritidsaktivitet eller en 

fødselsdag), men klassen ellers er i skole, vil eleverne, der er hjemme, skulle følge med på 

MinUddannelse fra 3.-9. klasse og lærerne orienterer via AULA, hvad der kan laves hjemme, 

ligesom de gør, når elever i 0.-2. klasse er sendt hjem i isolation.  

 

Skolehjemsamtaler, netværksmøder og børn- og ungeforum 

På Højmeskolen prioriterer vi skolehjemsamarbejdet højt, og det er meget vigtigt for os, at vi 

kan holde fast i at holde alle de møder, der er nødvendige for at understøtte vores elevers 

trivsel og læring. Vi ved, at skolehjemsamtalerne kan noget særligt, men samtidig er vi i en helt 

usædvanlig situation, hvor vi hver dag må vurdere, hvordan vi passer bedst på vores personale, 

så de fortsat kan sikre god undervisning og skabe god skole for vores elever. 

Derfor har vi besluttet med skolebestyrelsens opbakning at omlægge de fysiske 

skolehjemsamtaler fra 0.-9. årgang til digitale løsninger, hvor hvert enkelt klasseteam gør brug 

af enten et virtuelt møde på Google Meet, skriftlig udtalelse på Min Uddannelse eller et 

telefonopkald som erstatning for skolehjemsamtalen. Dette hører I mere om fra jeres børns 

lærere og pædagoger.   

På den måde har vi vurderet, at vi ikke mødes mere end højst nødvendigt i denne tid, hvor vi 

sammen må holde ud og holde ved. Vi håber på jeres forståelse og opbakning, og I selvfølgelig 

beder om en fysisk samtale, hvis I oplever et behov, ligesom klasseteamet vil invitere jer, hvis 

de vurderer det. 

Netværksmøder, børn- og ungeforum og andre møder med et særligt fokus omkring et enkelt 

barn afholdes fortsat fysisk. 

 

Forældre/gæster inde på skolen 

Når vi fortsat holder fast i, at I afleverer og henter udenfor skolen, er det med samme formål, 

at vi passer bedst på hinanden. Skal I alligevel ind på skolen, anbefaler vi, at I benytter 

mundbind for at passe bedst på jer, vores elever og vores personale.  

 

Valgfag og uddannelsesmesse  

8. årgang skulle have deltaget i Uddannelsesmesse sammen med andre unge fra Odense i 

november, den bliver i stedet afviklet virtuelt.  

Vores valgfag på 9. årgang gøres frem til 2. januar lokale, så alle 9.klasses elever skal have 

valgfag med elever fra Højme i vores egne rammer. 9. årgang hører mere om dette på AULA den 

kommende tid. 

 

 

 



International dag 

Torsdag d. 22.oktober havde alle elever en anderledes skoledag, hvor fagtimerne var erstattet af 

en international emnedag. Her blev vigtige emner behandlet i hver klasse, nogen arbejdede med 

specifikke lande og andre kulturer, mens andre arbejdede med menneskerettigheder, 

børnekonventionen eller FN’s Verdensmål. En rigtig god dag, som understøtter arbejdet med 

vores elevers forståelse for andre lande og kulturer. 

 

Infomøde og aflysning af Åben Hus 

Onsdag d. 21. oktober kl. 17-18 afholdte vi infoaften for forældre til kommende elever på 

Højmeskolen. På vores hjemmeside kan I finde oplæg fra aftenen. Desværre har vi set os 

nødsaget til at aflyse vores Åben Hus-arrangement d. 4. november. Derfor vil alle vores 

kommende skolestartere hjemme modtage en hilsen fra skolen.  

 

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

 

Med venlig hilsen 

Cecilie Winther 


