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Skolestart, balloner og børnerettigheder 

– august 2019 

 

 

JUBIIIIII ….  Nu er det snart nu – et nyt skoleår starter. I snart to uger har Hjalleseskolen 

summet af liv og glade dage i SFO’en og siden mandag har alle medarbejdere knoklet hver 

eneste dag med at gøre klar til det, vi alle er her for; eleverne ☺  

 

Vi glæder os så uendelig meget til at byde alle, nye som gamle, velkommen tilbage fra en lang og 

forhåbentligt fantastisk sommerferie.  

0. årgang møder kl. 9.00 mandag d. 12. august. Vi mødes i strålende sol ved Rettighedsvæggen/skolens flagstang. Vi glæder os til at 

tage godt imod hver enkelt elev og ikke mindst til en dejlig første skoledag ☺ Der er tidligere udsendt særskilt information til 

forældrene. 

1.-9. årgang møder kl. 8.00. Fra morgenstunden vil der være tid til at sige godmorgen og velkommen tilbage fra ferie. Hele dagen har 

alle årgange fokus på Børnerettighedskonventionen – der skal udarbejdes klassecharter i hver klasse, og der skal laves ønsker til alle 

verdens børn om et liv beskyttet af børnerettighedskonventionen. Ønskerne sendes til vejrs kl. 13.30 i en fælles velkomst-seance. 

Kl. 13.30 0.-9. årgang fælles velkomst-seance. Vi mødes ved rettighedsvæggen. Vi skal synge vores rettighedssang og sammen skyde 

det nye skoleår i gang ved at sende alle vores ønsker om børns rettigheder lokalt, nationalt og globalt til vejrs i bæredygtige balloner. 

Forældre er velkommen kl. 13.30 ved rettighedsvæggen.  

Kl. 14.00 alle elever har fri og SFO’en åbner 

 

Tirsdag d. 13. august kl. 8.00 møder 10. årgang. Vi glæder os til at møde jer alle ☺ Der er udsendt særskilt information om skolestart 

til nye 10. klasser. 

 

Skemaerne Vi har aldrig før oplevet ikke at have et skema, da vi gik på ferie. Pga. en ansøgning om orlov i de absolut sidste dage, 

måtte flere ting laves om. Det gav et temmelig stort ekstra arbejde for vores to skemalæggere, men et arbejde der var nødvendigt for at 

lave de absolut bedste løsninger for eleverne. Vi synes fortsat, at løsningerne var ventetiden værd. Skemaerne er vedhæftet i samme 

opslag som dette nyhedsbrev i intra (log ind på forældre- eller elevintra). I løbet af næste uge kan de også ses integreret i intra ☺  

 

Forældrefoldere Alle elever får vores forældre-folder med hjem på første skoledag. Der er to foldere henholdsvis til Børnemiljø (0.-

5. årgang) og Ungemiljø (6.-10. årgang). Det er den yngste elev, som får folderen med hjem. Er to søskende spredt i de to miljøer, får 

de begge en folder henvendt til deres miljø. Vi håber, at I alle vil orientere jer i folderen, så I kender det grundlag, vi i fællesskab 

driver skole.  

 

Forældremøder Datoen for de første forældremøder er allerede lagt. Vi betragter skolehjemsamarbejdet som et ualmindeligt vigtigt 

og uundværligt fundament for, at vi i fællesskab kan drive en god skole til glæde og gavn for jeres børn. Derfor forventer vi også, at 

alle børn på alle årgange er repræsenteret på forældremøderne. Nærmere indkaldelse følger fra årgangsteamet. 

- D. 20. august 8. årgang kl. 16.00 og 9. årgang kl. 17.30 

- D. 21. august 10. årgang kl. 16.30 

- D. 27. august 4. og 6. årgang kl. 16.30 og 5. og 7. årgang kl. 17.30 

- D. 3. sept. 0. og 1. årgang kl. 16.30 og 2. og 3. årgang kl. 17.30. 

 

Nyt skoleår nye tiltag 

I år har vi for første gang i flere år igen samling hver dag for hele børnemiljøet. Samlingen vil foregå i 

læringsbåndet fra kl. 12.00-12.30 i vores gymnastiksal. I båndet vil der både være sange, beskeder, fejring af 

fødselsdage og et relevant fagligt input. Vi glæder os rigtig meget til at skabe en bærende kultur, hvor vi er 

sammen om at synge og om at lære. 

Fra 5.-9. årgang vil alle årgange opleve at have lidt tidligere fri og til gengæld have ekstra lærere tilkoblet én eller to dansk- og/eller 

matematiktimer om ugen. Det er typisk vores matematik- og læsevejledere, som har de ekstra tilknyttede timer. 

 

 

Vi glæder os rigtig meget til at se alle nye og gamle elever på mandag/tirsdag 

God weekend  

Louise Theil  


