Højmeskolen er en af Odenses 34 folkeskoler og er beliggende i Højme/Dyrup.
Ca. 75 ansatte og 600 elever har deres daglige gang på skolen.
Eleverne er opdelt i 2 afdelinger:
● Børnemiljø (0.-5. klassetrin)
● Ungemiljø (6.-9. klassetrin)
Eleverne i Profilsporet indgår i skolens ungemiljø.
Dette sker konkret ved deltagelse i:
● fællessamlinger
● idrætsundervisning med hele den aktuelle årgang
● emneuger, trivselsdage, Trimløb m.m
I skolens værdisæt lægger vi stor vægt på ansvar, fællesskab og tilegnelse af viden
Profilsporet er:
● et tilbud til elever i ungemiljøet i svære læse- og skrivevanskeligheder
● et tilbud til elever der ønsker at udvikle læse- og skrivestrategier og kan indgå i
et fagligt fællesskab
● et tilbud, der foruden det faglige arbejde lægger vægt på udvikling af selvværd
sammen med kommunikative færdigheder
Skoledagen:
● tilbuddet indeholder de samme fag som alle øvrige klasser
● fokus ligger på funktionel brug af læse- og skriveteknologi i undervisningen i
alle fag.
● daglig læsetræning indgår
● daglig bevægelse indgår
Målet er:
● et forbedret læse- og skrivestandpunkt
● fortrolighed med brugen af læse- og skriveteknologi
● kommunikative færdigheder
● mod på at tage en ungdomsuddannelse.
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Skoleåret 2022/23
Mandag
8.00 8.20
8.20 9.05
9.05 9.50
10.20 11.05
11.05 11.50
12.30 13.15
13.15 14.00
14.15 15.00
15.00-16.00

Læsning
Engelsk
Matematik
Trivsel
Dansk
Dansk
Historie

Tirsdag

Onsdag

Fagdag
Fagdag
Fagdag
Fagdag
Fagdag
Fagdag
Fagdag

Læsning
Engelsk
Geografi
Biologi
Tysk
Idræt
Idræt

Torsdag
Læsning
Dansk
Dansk
Valgfag
Valgfag
Valgfag
Valgfag
Præst
Præst

Fredag
Morgensamling

Fysik/kemi
Fysik/kemi
Dansk
Dansk
Tysk
Matematik

Valgfag afvikles foråret i 7. klasse og efteråret i 8. klasse. Afsluttes med obligatorisk
eksamen. Når man ikke har valgfag, har man almindelige fag.
Fagdagene kan bestå af dansk, matematik, engelsk, naturfag og kulturfag.
Naturfag = fysik/kemi, biologi og geografi.
Kulturfag = historie, kristendomskundskab og samfundsfag.
Ugentligt undervisningstimetal:
Eleverne går dagligt i skole fra 8.00 – 14.00
Der er tildelt 5 ugentlige 2-lærerlektioner. På den måde anvender vi 35 ugentlige
lærerlektioner.
Fysiske rammer:
Profilsporet har egne klasselokaler i ungemiljøet, hvor et varieret læringsmiljø er
med til at skabe motivation for læring.
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Vi skal modtage din ansøgning senest torsdag den 17. marts 2022 kl. 12.00.
Skabelonen til din ansøgning kan du få fra din egen skoles kontor.
Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af dit læsestandpunkt og dine
udfordringer på læse- og skriveområdet. Samtidig skal du skrive lidt om dig selv, dine
interesser og om, hvorfor du ønsker at komme på Højmeskolens Profilspor.
Husk at påføre både navn, adresse, cpr. nr. samt tlf.nr. på din ansøgning.
Sammen med ansøgningen beder vi dig vedlægge resultatet af ordblindetesten og de
sidste elevplaner eller individuelle undervisningsplaner.
Højmeskolen vil gerne have adgang til relevant materiale fra SPPR, såvel fagligt som
adfærdsrelateret, som det fremgår af ansøgningsskabelonen.
Ansøgningen kan sendes til os enten på mail eller pr. post.
Et vurderingsudvalg vil se på din ansøgning og indkalder evt. dig og dine forældre til
en samtale. Senest fredag den 8. april 2022, vil du få besked om din eventuelle
optagelse på skolen.
Højmeskolen lægger vægt på, at du og din familie har besøgt skolen til et af vores
informationsmøder, som afholdes online

onsdag den 2. februar 2022 kl. 16.00-17.00
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