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Nyt februar 2019 
 

Lige rundt om hjørnet venter en velfortjent vinterferie for alle både elever og medarbejdere. Mandag d. 18. 

februar venter hverdagen igen og kort herefter sender Hjalleseskolen for første gang flere grupper fra 

ungemiljøet afsted på skolerejser på både kultur- og idrætsrejser. Vi har også en stor gruppe elever hjemme, 

som får et helt særligt tilbud i løbet af ugen. Et tilbud som blandt andet indeholder en tur til København. Vi 

glæder os til at give alle elever fra 8.-10. årgang fælles, lærerige oplevelser.  

 

Mens vi sender 8.-10. årgang ud i virkeligheden – nationalt som internationalt – holder vi temauge her på 

skolen for 0.-7. årgang. Det foregår fra d. 25. feb. til d. 1. marts. Temaugens omdrejningspunkt er drama, og 

alle elever møder fra kl. 8.00-14.00. Torsdag d. 28. februar holder vi åbent hus fra kl. 16.00-18.00, alle 

elever mødepligt, og vi håber at se rigtig mange forældre. Programmet er på vej ☺  

 

Uanset om det hedder temauge eller helt almindelig skoledag, lærer alle elever på Hjalleseskolen fantastiske 

ting hver eneste dage – dannelse og faglighed går hånd i hånd for os, når vi fokuserer på både mindset, 

feedback og faglighed. På 3. årgang omsatte de den blanding til et fantastisk forløb om Grønland i den 

forgangne uge. De byggede hundeslæder af ispinde, lærte om og tegnede hvalrosser i fuld størrelse og de 

sluttede ugen af med grønlandsk slik; tørfisk. I ungemiljøet deltog 8.a og b i skolevalg og havde besøg af 

ungdomspolitikere fra flere partier. Vores valgresultat kan ses her: https://www.skolevalg.dk/  Hver dag 

summer gangene og klasselokalerne af læring, glæde og liv. At bevæge sig rundt på Hjalleseskolen er hver 

eneste dag livsbekræftende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag d. 20. februar holder vi informationsmøde for elever og forældre til vores kommende 0. klasse, 

som starter i forårs-SFO d. 1. marts. Vi glæder os til at byde 50 nye, fantastiske elever og deres forældre 

velkommen til Hjalleseskolen.   

 

Vi er midt i den mørke tid og heldigvis er der en del af vores elever, som cykler til skole. Desværre er der en 

stor del af dem, som er meget mørke og derfor næsten usynlige i trafikken. Hjælp jeres børn med at få 

cykellygter på cyklerne, så alle kommer trygt frem til en skøn skoledag på Hjalleseskolen.  

 

Og så en lille udgangsbøn. Vi har i sidste uge udsendt et spørgeskema i forældreintra om forældretilfredshed. 

Vi bruger jeres svar i vores drøftelser med skolebestyrelsen og forvaltningen, og vi opfordrer derfor jer alle til 

at svare på spørgsmålene. Sidste frist mandag d. 18. februar. 

 

Med ønsket om en dejlig uge 7 til alle – uanset om det er hverdag eller ferie 

☺ Louise Theil  

https://www.skolevalg.dk/

