
HJALLESESKOLEN 

Sunde, glade børn i liv og læring. 

BØRNEMILJØ 



Velkommen ☺ 
- til endnu et spændende og lærerigt skoleår på Hjalleseskolen. 

 

Glade børnestemmer. Nye skoletasker. Gensyns-knus og nye venska-

ber. Et nyt skoleår er begyndt og herfra skal lyde et varmt velkommen 

tilbage til alle ”gamle” elever og forældre og et hjerteligt velkommen i 

fællesskabet omkring Hjalleseskolen til alle nye.  

 

Et nyt skoleår byder også på nye tiltag.  I år er således første skoleår 

med ændrede mødetider for næsten alle årgange. De yngste årgange 

skal have en kortere skoledag med dertilhørende mulighed for ekstra 

fordybelse i SFO’en. Personalet i SFO’en har stået på hovedet de sidste 

måneder for at være klar fra 1. august med nye, spændende og ind-

holdsrige tilbud til alle SFO’børnene.  

Fra 5.-9. årgang skal de også gå kortere tid i skole, men her omlægges 

timerne til timer med to lærere. Vi glæder os rigtig meget til at have 

vores matematik– og læsevejledere med ude i klasserne hver uge. Vi 

tror på, at det vil bidrage til endnu højere faglighed for eleverne.  

 

At være en skole er i høj grad at være et fællesskab. Et fællesskab hvi-

ler på samarbejde. Og netop samarbejde har været en del af folkesko-

lens formålsparagraf siden 1975. Formålsparagraffen starter med: 

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne…” Det 

er en vigtig sætning. Vi kan som skole ikke løfte dannelse og uddan-

nelse alene, hverken når det gælder individet eller klassen.  

Med de ord byder vi velkommen tilbage til skoleåret 2019-2020. Vi 

glæder os til fællesskabet og samarbejdet.  

 

Venlig hilsen 

Louise Theil, skoleleder 



Kære forældre til elever på Hjalleseskolen 
 

Et godt samarbejde mellem forældre og skole er medvirkende til en 

god og lærerig skoletid for eleverne i folkeskolen. 

 

Vi skal alle bidrage til at skabe gode rammer—fysiske som læringsmil-

jømæssige—således, at vores børn trives og udvikler sig.  

 

For at leve op til Hjalleseskolens motto, ”sunde, glade børn i liv og læ-

ring”, skal vi have fokus på trivsel for både elever og medarbejdere og 

på elevernes udvikling—fagligt som socialt. 

 

Forældrenes engagement—både i dagligdagen og til klassens eller sko-

lens sociale arrangementer—er vigtigt, for at folkeskolen kan udgøre 

det fællesskab, som vi som samfund ønsker. 

 

Som forældre kan man opnå indflydelse på skolens virke gennem klas-

sens forældreråd og som forældrevalgte i skolebestyrelsen. 

 

 

 

Michael Wamberg 

Skolebestyrelsesformand 





Mindsetbaseret undervisning 

- Hvad mener vi med det? 

Siden august 2017 har vi på Hjalleseskolen arbejdet med mindsetbaseret 

undervisning og i kommende skoleår med et særligt fokus på vurdering for 

læring.  

Det gør vi, fordi vi tror på, at et dynamisk tankesæt bidrager positivt til 

vores elevers faglig udvikling såvel som til deres udholdenhed, mod, nys-

gerrighed og dannelse.  
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Billederne er bragt med tilladelse fra www.kompetencehusetheckmann.dk 



Datoer til familiekalenderen 
I skoleåret 2019/2020 har vi igen to temauger på Hjalleseskolen, men 

kun et enkelt arrangement for forældre. Arrangementet for forældre 

knytter sig til den første temauge i uge 39, arrangementet bliver et 

åbent hus torsdag d. 26. sept. Nærmere tidspunkt meldes ud senere. 

Anden temauge ligger i uge 9 2020.  Der er som altid mødepligt for 

eleverne også til vores aftenarrangementer.  

 

I de to temauger er det værd at bemærke, at alle børn fra 0.-10. årgang 

er i skole fra kl. 8.00-14.00—også på de ugedage, hvor de yngste år-

gange normalt har fri tidligere.  

 

Flere dage i løbet af skoleåret er særlige dage med særlig mødetid som 

vi kender dem fra i år og tidligere år. Se nedenstående 

 

Dato Indhold—mødetid 

Mandag d. 12. august Første skoledag kl. 8.00-14.00 

Temauge 1—uge 39 Alle dage fra 8.00-14.00 

Temauge 1—åbent hus Torsdag d. 26. sept.  

Fredag d. 11. oktober Motionsdag kl. 8.00-13.00 

Torsdag d. 19. dec. Sidste dag før jul kl. 8.00-13.00 

Temauge 2—uge 9 Alle dage kl. 8.00-14.00 

Torsdag d. 25. juni  Trimiade kl. 8.00-13.00 

Fredag d. 26. juni  Sidste dag for sommerferien kl. 8.00-11.30 



Hjalleseskolens principper  
På skolens hjemmeside kan du under menupunkterne: Hjalleseskolen 

—> Skolens principper finde alle vores principper. Principper og stra-

tegier vedtages og evalueres af skolebestyrelsen.  

 

Vi anbefaler i særlig grad alle forældre at orientere sig i skolens anti-

mobbestrategi, kostprincippet og det nye princip for skole-hjem-

samarbejdet. 

 

Det nye princip for skole-hjem-samarbejdet blev udarbejdet og vedta-

get af skolebestyrelsen i foråret 2019. I princippet kan I blandt andet, 

læse, at der i skoleåret 2019-2020 kun vil være 1 ordinær skolehjem-

samtaler pr. årgang mod tidligere to. Ændringen er et af resultaterne 

af de nedskæringer, som vi oplevede i foråret.  

 

Under samme menupunkt kan I læse vores principper om klassedan-

nelse, om mobilfri skole, om IT i undervisningen og om retningslinjer 

for rygning. Endelig kan du finde Justitsministeriets pjece ”Børn skal 

også betale”, som handler om børns erstatningspligt.  

 

Eller sagt med andre ord: Alt det I 

(blandt andet) kan forvente af os :) 



Indsatser på Hjalleseskolen  
I skoleåret 18/19 efteruddannede vi alle vores lærere i henholdsvis 

læsning/skrivning og matematik.  

 

Det var et stort og omfangsrigt projekt, som blev støttet økonomisk af 

både forvaltningen og Mærskmidlerne.  Vi oplevede alle at blive kloge-

re på teorierne og på  at omsætte dem til vores daglige praksis.  Så 

stort et forløb skal naturligvis følges til dørs også i fremtiden, og vi har 

derfor også en ekstra sparringseftermiddag med vores to dygtige un-

dervisere fra University Collage Lillebælt (UCL) fredag d. 9. august.  

 

Samtidig skal vi koble vores faglige viden og praksis til vores viden om 

mindsetbaseret undervisning. Det gør vi i kommende skoleår ved at 

have  et ekstra fokus på ”Vurdering for Læring” i vores undervisning. 

Vi har i samarbejde med UCL lavet et forløb med 5 kursusgange, hvor 

samtlige medarbejdere på Hjalleseskolen videreuddannes i mindset-

baseret undervisning og ”Vurdering for Læring.” Det glæder vi os til 

og forventer rigtig meget af.  

 

Odense kommune besluttede i 2018 at anvende 50 mio. over 10 år på 

et nyt projekt; Børnene i robotbyen—BIR. Fra start af kom 14 skoler 

med i forløbet herunder Hjalleseskolen. Det er vi glade for. Vi udvikler 

os stille og roligt i den rigtige retning, således arbejdede vi sidste år 

med alt fra Droner og Coding Class til Microbits.  Eksterne underviste 

her på Hjalleseskolen og vores elever var ude andre steder og blive 

beriget. Det er en spændende vej—som vi slet ikke er i mål med, men 

som vi glæder os til at fortsætte ad.  

 

Som skole bestræber vi os dagligt på, jf. ovenstående, at berige elever-

ne ikke bare med en stor faglighed, men også  med en stor dannelse. 

Vi arbejder for at vores elever bliver modige, nysgerrige, emptiske og  

vedholdende og vi glæder os til det hver eneste dag. 



Læsning på Hjalleseskolen 

 

Begynderlæsning: 0. - 2. klasse 

Det er i skolen, barnet skal have sin læseundervisning … Men som for-
ælder/den voksne er du en vigtig medspiller. Sammen kan du og sko-
len vise barnet, at læsning er en fælles og vigtig sag. 

 

Du kan styrke dit barns forudsætninger for at læse ved at: 

• Være opmuntrende når dit barn læser højt. Undgå at påpege fejl. 

• Tale løbende om teksten og gæt sammen på, hvad der kommer 
til at ske. 

• Anerkende dit barn for at prøve også når det er svært. 

• Være det gode forbillede - læs selv. 

• Gå på biblioteket med barnet. 

• Læse højt for barnet og få fælles oplevelser. 

• Skabe en god og positiv atmosfære omkring læsningen ved at 
samtale om tekst og billeder 

• Inspirere til leg med bogstaver og ord, rim og remser. 

• Lade dit barn skrive små huskesedler, historier, postkort, beske-
der og lign. 

 

At læse hver dag giver gode læsevaner og god træning. 



Læsning: 3. - 5. klasse 

Dit barn er nu godt på vej i sin læsning. Læsning er en vigtig forudsæt-
ning for at tilegne sig læring i stort set alle fag. Det er derfor stadig 
vigtigt at opmuntre og støtte barnet i dets videre læseudvikling. 

 

Du styrker dit barns fortsatte læseudvikling ved at: 

• Tale med dit barn. Et godt talesprog, et stort ordforråd og viden 
om verden omkring os er vigtige forudsætninger for læseindlæ-
ringen. 

• Støtte dit barn i at læse flere gange om ugen (20 min. 4-6 gange 
om ugen). Måske kan dit barn læse op for dig, en søskende, hun-
den eller katten. Fra 4. klasse læser barnet overvejende for sig 
selv. 

• Tale om teksterne når I læser sammen og når barnet selv har 
læst. 

• Lade dit barn skrive løs: Huskesedler, indbydelser, menukort, 
bordkort, historier, opskrifter, dagbog eller små referater af det 
læste. Både håndskrivning og skrivning på computer er fint. 

• Opmuntre dit barn til at læse forskellige genre - både skøn- og 
faglitteratur. 

• Brug biblioteket på skolen og i nærområdet 

 

Husk, at du som forældre stadig er en vigtig rollemodel. 



Gode råd til matematik i hjemmet 
 
- 0.-5. årgang 
 
Matematik er et fag, der har gennemgået en stor udvikling, siden vi 
selv gik i skole. I vil kunne genkende mange af de faglige områder, 
men generelt foregår undervisningen på måder, der i langt  
højere grad end tidligere lægger vægt på elevernes egen aktivitet og på 
deres forståelse af matematiske metoder. Disse forandringer skyldes 
først og fremmest en øget viden om børns læringsprocesser. Både 
dansk og international forskning understøtter værdien af dette nye 
syn på matematikundervisning. 
 
I skal derfor ikke forvente, at jeres barn i 1. klasse lærer de samme 
regnemetoder, som I kan huske fra jeres egen skoletid. Bliv ikke over-
raskede, hvis han/hun fortæller om selvopfundne ”fiduser” i regnear-
bejdet. Det er ikke en hjælp, hvis I viser dem jeres metoder.  Lad i ste-
det barnet fortælle om sine egne matematiske opdagelser—det styrker 
hans/hendes læring at ”sætte ord på” matematiktankerne. 
 
For at styrke talforståelsen og udviklingen af hensigtsmæssige strate-
gier opfordrer vi til, at bruge tid på ‘fordoblinger (2+2=4, 3+3=6 
osv.)’, ‘de små plusstykker’ og ‘de gode venner’. 
 
Det vil i den forbindelse være en stor fordel, hvis I hjemme snakker 
om tal og bruger tælleremser, når det falder naturligt. Tal om hvilke 
tal, jeres barn kender og hvad tallene fortæller. Husk, at tælleremser 
indgår naturligt i mange lege og spil i det hele taget fx sjippe, hinke, 10
-20-30, ludo, terningespil osv. 
 



 

HJALLESESKOLEN — Sunde, glade børn i liv og læring   


