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 Nyt december 2019 
 
Inden vi får set os om, er det jul igen. Et helt efterår er gået med rigtig mange spændende tiltag her på 
Hjalleseskolen. 5., 8. og 10. årgang har alle været på lejrskoler og skolerejser. Mange elever har været 
i praktik eller brobygning. Flere klasser har været ude af huset til arrangementer og dagligdagen har 
summet af en hel masse læring og fællesskabende aktiviteter.  
 
I uge 39 havde vi temauge med klimavenlig miniby – HS-city. Vi oplevede et væld af glade elever 
mikset på kryds og tværs af alle årgange. I HS-city var der mange forskellige virksomheder alt fra spøgelsesbane, kodning og kemi 
til genbrug og næsten økologisk café. Torsdag eftermiddag var der åben by, og vi takker for fantastisk stor opbakning til minibyen. 
Der var fyldt på gangene af glade forældre, elever og medarbejdere. Temaugen blev arrangeret med et mål om at løbe rundt 
økonomisk, men endte med at give et overskud. Det overskud har vi besluttet at lægge oven i det beløb, som eleverne løb ind til 
sponsorløbet inden efterårsferien.  
 
Sponsorløbet d. 11. oktober – sidste dag før efterårsferien – var også en stor succes. Igen oplevede vi en ualmindelig stor 
opbakning fra jer forældre. Tusind tak for det! Eleverne løb alt fra 2-3 omgange til 8-9 og 10 omgange. I forældre bakkede op med 
sponsorater og i alt samlede elevrådet hele 30.734,50 kr. ind. Sammen med overskuddet fra temaugen på i alt 13.823,29 kr. gav 
det i alt 44.557,79 kr. Skolen har rundet beløbet op til 50.000 kr.  
 
Beløbet har elevrådet haft til rådighed til indkøb og tiltag til at højne det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø for alle 
elever på Hjalleseskolen. Elevrådet har holdt flere møder vedr. anvendelse og i det hele taget været helt fantastiske i processen. 
Udfaldet blev, at vi indkøber en ny redegynge til legepladsen ved 0.-3. årgang/SFO, den bliver etableret i starten af det nye år. 
Dertil er der købt 2 udendørsure, så eleverne kan se, hvad klokken er, når de har frikvarter. Der er afsat et mindre beløb til at gøre 
alle toiletter mere æstetiske, flere forskellige klasser har fået denne opgave. Endelig er der nedsat et udvalg bestående af elever 
fra ungemiljøet, et par lærere og Michael Lindstrøm, som skal anvende 6300 kr. til æstetik og hygge i ungemiljøet - gang og 
ungerum. Det har været en fantastisk proces for elevrådet, de har selv taget hele ansvaret og selv truffet alle beslutninger. Vi 
glæder os til at indvi de nye tiltag ☺  
 

 
Snart kalder den sidste skoledag i dette kalenderår.  

 
Torsdag d. 19. december – sidste dag før jul  

Tid Børnemiljø 0.-5. årgang Ungemiljø 6-10. årgang 

8.00-12.00 8.00-9.00 Tid i klasserne 
9.00-9.30 Vi går til Hjallese Kirke 
9.30-10.30 Gudstjeneste med krybbespil 
10.30-11.00 Vi går hjem til skolen 
11.00-11.30 Frokost 
11.30-12.00 Frikvarter 
 

8.00-9.30 Tid i klasserne 
9.45-10.30 Julebingo på Skype med Nissefar Lindstrøm og 
gaver som må løbes efter på gangen 
10.30-10.45 Går/cykler til kirke 
10.45-11.15 Gudstjeneste 
11.15-11.30 Går/cykler tilbage skolen 
11.30-12.00 Frokost og frikvarter 
 

12.00-13.00 
 
 

Kl. 12.00-12.30 Optog gennem skolen ”Nu er det jul igen” og fælles afslutning omkring juletræet i hallen.  
Kl. 12.30-13.00 Oprydning og afslutning i klasserne. 
 

Forældre-
deltagelse 

Forældre er velkomne både i kirken og til den fælles afslutning om juletræet i hallen kl. 12.00.  

 
Første skoledag efter jul og nytår er torsdag d. 2. januar 2020 kl. 8.00. 

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle 

☺ 
Louise Theil  


