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Velkommen tilbage til et nyt spændende skoleår  

– august 2018 

 

 

Endnu engang lakker sommerferien mod enden. Det er snart 6 uger siden, vi alle sang 

feriesangen på græsplænen og ønskede hinanden en fantastisk sommerferie med omkvædet 

”… Op mod solen ler vi, den vil skinne, til ferien er forbi.”. I de efterhånden mange år jeg har 

sunget den sang op mod sommerferien, har det omkvæd aldrig gengivet sandheden om sommerens 

kommende vejr. Men i år var året, hvor feriesangen fortalte sandheden ☺  

 

I de to foregående uger har Hjalleseskolen igen summet af glade børn og voksne i SFO’en. SFO’en roder i den grad i øjeblikket, det 

skal være skidt, før det bliver godt! Børn og voksne arbejder med at lave ny inddeling af SFO’en, så vi fremadrettet har tre 

inddelinger for henholdsvis 0.-1. årgang, 2.-3.  årgang og 4.årgang. Der vil være indvielse af den nye SFO-struktur for børn og 

ansatte torsdag d. 16. august. 

 

Den sidste uge har skolen ligeledes sitret af lærernes forberedelse til det kommende skoleår. Der bliver lavet årsplaner, forberedt 

spændende undervisning, lagt planer for lejrskoler og skolerejser, talt om kommende temauger og skolefester og meget, meget mere. 

I denne uge har vi også skudt vores store efteruddannelse af samtlige medarbejdere i gang. Alle lærere og pædagoger på 

Hjalleseskolen efteruddannes i år i enten læsning, matematik eller understøttende undervisning.  

 

Men når alt kommer til alt, mangler vi dog stadig, de vigtigste her på skolen. Vi glæder os igen rigtig meget til at byde alle, nye som 

gamle elever, velkommen tilbage fra en lang og forhåbentligt fantastisk sommerferie.  

 

Mandag d. 13. august møder 1.-9. årgang kl. 8.00-14.00 og 0. årgang kl. 10.00-11.30. Tirsdag d. 14. august møder hele 10. årgang 

kl. 8.00-14.00/15.00. Vi glæder os til at tage godt imod hver enkelt elev og ikke mindst til en dejlig første skoledag ☺ 

 

 

Skoleåret 2018-2019 

I år fortsætter vi vores stærke fokus på både dannelse og uddannelse på Hjalleseskolen. Rejsen som UNICEF rettighedsskole 

fortsætter og sammen med vores indsats om mindset i undervisningen giver det os et rigtig godt og vigtigt afsæt for elevernes 

dannelse til hele mennesker. Samtidig arbejder vi videre med vores evige fokus på elevernes faglige uddannelse blandt anden ved 

den føromtalte efteruddannelse af samtlige medarbejdere.  

 

I dette skoleår genindfører vi lejrskoler på 5. og 8. årgang. Det er en stor glæde for alle både elever og medarbejdere, og et stort 

bidrag til klassernes trivsel og fællesskab. Vi indfører også et tilbud om skolerejse for 8.-10. årgang, det vil elever og forældre hører 

mere om i løbet af september måned.  

 

I uge 45 afholder vi temauge for 0.-9. årgang med stor fest for elever og forældre torsdag d. 8. november. Nærmere information 

udsendes senere. Allerede nu vil vi dog bede jer om at være opmærksomme på, at skolen har lukket fredag d. 9. november. For de 

yngste børn, som ikke har andre muligheder, vil der være nødpasning. I uge 9 har vi også temauge med åbent hus torsdag d. 28. 

februar eftermiddag/aften. Både til festen d. 8. nov. og åbent hus d. 28. februar har eleverne mødepligt, og vi håber, at rigtig mange 

forældre vil lægge vejen forbi skolen. 

 

Renovering 

Hen over sommerferien har mange håndværkere knoklet for at lave ny ventilation på Hjalleseskolen. Når skolen starter på mandag, 

er håndværkerne tæt på færdige indenfor, men de mangler fortsat det sidste på skolens tag. Først omkring uge 38 kan vi forvente, at 

ventilationen kan tændes, og først til den tid vil vi mærke en forbedring af luftkvaliteten i klasselokalerne. Det glæder vi os alle til.  

 

 

 

Men først og fremmest glæder vi os til første skoledag på mandag/tirsdag 

Vel mødt ☺ 

Louise Theil  


