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Kære alle forældre – nyt i juni     
 
Varmen har længe vidnet om sommer, i dag 1. juni fulgte kalenderen også med. Varmen  
kan mærkes og udfordrer os i mange af vores klasselokaler. Det er heldigvis en udfordring, 
som forvaltningen har anerkendt, og i løbet af juli bliver Hjalleseskolen derfor renoveret  
både hvad angår ventilation og varme. Det er en større omgang, men vi håber  
at være helt klar til skolestart d. 13. august.    
 
Og apropos skolestart melder vi i dag alle dansk-, matematiklærere og klassepædagoger ud for næste skoleår. 
I kan allerede nu se, hvem jeres barn skal have på intra. Alle faglærere meldes ud samtidig med skemaerne for 
næste skoleår, og de kommer inden sidste skoledag.  
 
Mange gode ting finder sted hver eneste skoledag her på Hjalleseskolen. I denne uge deltog 7. årgang fx i årets Ungedag i Odense. 
Årets tema var ”En af os” og handlede om mangfoldighed i fællesskabet. 7.a vandt fotokonkurrencen og blev belønnet på scenen. 
Tillykke med jeres flotte indsats ☺ 
I de sidste mange uger har megen faglig læring foregået ude i naturen. Mange ungemiljøelever har således læst og arbejdet i vores 
skønne, grønne område ved kontoret, og mange af de yngre klasser har været ude i bakkerne eller i skolegården. For eksempel 
arbejdede 1.b med ”skovdansk” i ly af træerne ☺  
Maj måned blev også den foreløbige kulmination på vores rejse som rettighedsskole. D. 18. maj afholdt vi certificeringsfest for alle 
elever på hele skolen blandt andet med besøg fra UNICEF. Vi havde en fantastisk dag og fortsætter fremadrettet det gode arbejde for 
børns rettigheder.  
I dag har flaget været hejst på skolen, da de mundtlige prøver er begyndt. I dag gjaldt det tysk 10. årgang med flotte resultater. I 
næste uge gælder det dansk, matematik og engelsk, og sådan fortsætter de mange prøver for vores 7 9. og 10. klasser frem til vi 
afholder dimission for dem alle i hallen onsdag d. 27. juni. Vi ønsker alle eleverne held og lykke med prøverne  ☺ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra og med mandag d. 11. juni foretager vi en ændring i adgangen om morgenen til Hjalleseskolen. Vi har mange elever, som kommer 
tidligt og det giver os flere udfordringer herunder rengøringens adgang til klasselokaler. Samtidig er der i tilfælde af fx brand eller 
konflikter mellem de tilstedeværende børn, ingen medarbejdere som har ansvaret for dem. Derfor har skolebestyrelsen på et møde 
besluttet, at skolen frem over åbner dørene kl. 7.50.  Der vil naturligvis være adgang til morgen-SFO fra døren ved pavillonen i 
morgen-SFO’ens åbningstid. Fra og med 1. august flytter morgen-SFO’en over i pavillonen, og alle døre til selve skolen vil være låst 
frem til kl. 7.50.  
 
Der har været afholdt valg til den nye skolebestyrelse. Der var genvalg til den nuværende formand Michael Wamberg samt til Lars 
Kraght. Nyvalg til Klaus Sig Larsen. Og ind som suppleanter kom Erik Vind Frost og Katrine Ravn. Der ud over består skolebestyrelsen 
af Vivi Rich, Helle Lyngborg, Søren Bechtold og Gitte Milling, som alle er forældrerepræsentanter på valg i 2020. 
Medarbejderrepræsentanter i kommende skoleår er Dorte Bock Schlüter og Thore Jepsen. Eleverne er repræsenteret ved Emma 
Kongstad og Anton Karmark Andersen begge kommende 9. årgang. Den nye skolebestyrelse konstituerer sig tirsdag d. 12. juni. Vi har 
haft et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i den afgående bestyrelse, og glæder os derfor allerede nu til at fortsætte det gode 
arbejde for Hjalleseskolen med den nye skolebestyrelse. Tillykke med valget og tak fordi I gør en indsats for Hjalleseskolen ☺ 
 

Mens børnene holder fri på mandag og tirsdag arbejder hele personalet intensivt med at forberede næste skoleår.  
Hermed ønsket om en dejlig forlænget weekend til alle 

Venlig hilsen  
Louise Theil  


