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Skoleåret godt i gang 
– september 2018 

 

 

 

Godt i gang er som bekendt halvt fuldendt og på den konto, er vi næsten 

allerede i mål med dette skoleår. Vi har så småt været i gang i 3 uger, og 

umiddelbart er alle kommet godt fra start. 

 

 

Vi er allerede i gang med at afvikle de første lejrskoler, således har 8.a og 8.c allerede været ude og opleve Danmark og  

hele 10. årgang er i disse dage på Rønbjerg feriecenter. Inden længe drager både 5. årgang og 8.b også afsted. Genindførelse af 

lejrskoler er vedtaget af skolebestyrelsen i foråret 2018 på baggrund af et ønske fra både bestyrelsen og medarbejdere. Ønsket var at 

skabe flere fælles oplevelser, fælles minder og i det hele taget øge fællesskabsfølelsen. Vi mærker, at det virker ☺ Og glæder os til 

at fortsætte den genindførte tradition.  

 

 

I foråret besluttede vi, at dørene til skolen først åbner kl. 7.50. Vi ved, at det skaber udfordringer for ganske få elever. Lars 

Hemmingsen, forpagter i hallen, åbner cafeteriet kl. 7.00, og det er derfor muligt at møde ind i hallens cafeteria fra kl. 7.00 hver dag. 

Her kan man lave lektier, og der kan også købes lidt let morgenmad. Tilbuddet gælder for elever fra og med 5. årgang. Det er ikke et 

skoletilbud, og der er derfor ikke opsyn fra skolens side. 0.-4. årgang kan stadig komme i morgen-SFO. 

 

 

Vi er fortsat glade for vores mobilfrie skole. Både medarbejdere og faktisk også mange elever oplever en øget ro og tid til 

fordybelse. Dog glemmer enkelte elever – bevidst eller ubevidst – at aflevere telefonen om morgenen. Hvis vi opfanger det i løbet af 

dagen, bliver telefonen leveret til kontoret, som via mail orienterer hele teamet og forældrene.  

 

 

I starten af dette skoleår kunne vi takket være byrådets beslutning om chromebooks til alle elever på mellemtrinnet, uddele en 

chromebook til alle elever på 4., 5. og 6. årgang. Med egne midler har vi tillige sørget for at også 3. årgang har fået hver sin 

chromebook. Som ethvert andet arbejdsredskab er det elevens ansvar, at chromebooken altid er klar til anvendelse. Det vil sige, at 

eleven hver morgen møder med en fuldt opladet chromebook og i øvrigt behandler den ansvarligt hver eneste dag.   

 

 

I indeværende skoleår har vi i samarbejde med UCL en stor indsats om efteruddannelse af samtlige medarbejdere på 

Hjalleseskolen i enten læsning, matematik eller understøttende undervisning. I de to kommende uger skal alle lærere således to dage 

på uddannelse. Det betyder, at eleverne vil opleve mange, dog fortrinsvis kendte, vikarer mandag d. 11. og mandag 17. sept. Mens 

de tirsdag d. 12. og tirsdag d. 18. sept. vil opleve lærerstuderende fra UCL. De lærerstuderende vil underviser alle elever fra 0.-10. 

årgang i historie. Fra 0.-3. årgang vil den kendte klassepædagog deltage i nogle af timerne på de to tirsdage. Vi glæder os over, at vi 

har denne exceptionelle mulighed for efteruddannelse af samtlige medarbejdere i tre meget vigtige områder.  

 

 

Og inden dette nyhedsbrev slutter helt, vil jeg benytte lejligheden til at minde jer alle om, at vi har årets første temauge for 0.-9. 

årgang i november måned med festlig afslutning torsdag d. 8. november. Alle elever har mødepligt til festen torsdag aften og skolen 

holder af samme årsag helt lukket fredag d. 9. november. Der vil dog være mulighed for nødpasning i SFO’en.  

 

 

 

 

Tak for en god opstart og rigtig god september-weekend til alle 

☺ 
Louise Theil  


