
 

 

 

 

   _________________________________________________________________________________________ 

HJALLESESKOLEN – SUNDE, GLADE BØRN I LIV OG LÆRING 
SOLBÆRVEJ 5  •  5260 ODENSE S  •  TELEFON: 63 75 05 00  •  HJALLESESKOLEN.BUF@ODENSE.DK  

 

 
 

  

Kære alle forældre 
 
På Hjalleseskolen handler hver eneste dag om læring og trivsel for alle vores elever. I øjeblikket 
afspejles det fokus desværre ikke i nyhedsmedierne, hvor en landsdækkende konflikt for offentlige 
ansatte truer. Vi udsendte torsdag d. 22. marts særskilt information herom på opslagstavlen i intra. 
Dette nyhedsbrev skal i stedet handle om noget langt vigtigere; læring og trivsel.  
 
I de første måneder af 2018 deltog vores ene 8. klasse i sprogolympiaden og kvalificerede sig på flotteste vis til landsfinalen d. 10. 
marts i København.  Vi sendte hele klasse afsted for at deltage i sprogolympiaden i tysk, og de kvitterede med at tage en flot delt 4. 
plads med hjem til skolen. I kan se mere om konkurrencen her http://ilcompetition.dk/resultatlandsfinale2018.html. Vi ønsker klassen 
tillykke med deres flotte og vedholdende indsats og målrettede arbejde med det faglige i tyskfaget.  
 
På trivselsområdet er vi i gang med at lave græsplænen mod solbærvej og indkørslen til parkeringspladsen om til et hyggeligt og 
attraktivt udemiljø. Foreløbigt er der etableret fire minitrampoliner. Når det bliver en smule varmere, kommer der borde-bænkesæt 
og et volleynet op i området også. I indemiljøet er der også sket forandringer både i klasselokalerne i mellemtrinnet, som har fået nye 
skolemøbler til alle klasser og i ungemiljøet, som har fået nye gardiner. Snart bliver det dog varmt igen, og gardinerne kan ikke 
dæmme op for solens stråler ind i klasserne, derfor går kommunens folk i april måned i gang med at planlægge ventilationsarbejde. 
Elevrådet arbejdede sidste skoleår med et ønske om at få sat vandautomater op på skolen, de præsenterede blandt andet deres 
ønske for skolebestyrelsen. Til stor glæde for elever i 0.-10 årgang er vandautomaterne netop etableret og fungerer rigtig fint.  
 
På skolen har vi også et rettighedsråd bestående af 7 elever, en skolebestyrelsesrepræsentant og flere medarbejdere. Rådet arbejder 
med tryghed og rettigheder på hele skolen. I efteråret ønskede de at se på muligheden for at forbedre toiletforholdene på skolen. Det 
har ført til at 7.-9. årgang har fået adgang til et ekstra toilet. Ved toiletterne i fællesrum b og c er der lavet flere forbedringer.  
Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med eleverne både i elevrådet og rettighedsrådet og ikke mindst se deres gode forslag 
omsat til virkelighed.   

  
 
Som de tre billeder viser, er vi hver eneste dag på Hjalleseskolen optaget af læring og trivsel både i timerne og i pauserne. 
Hjalleseskolens daglige arbejde hviler på principper om skolens virke, som træffes i skolebestyrelsen. Arbejdet i skolebestyrelsen er 
både vigtigt, sjovt og givende, og på Hjalleseskolen har vi tradition for et rigtig godt samarbejde. Inden længe er der ordinært valg til 
skolebestyrelsen, valgmødet afholdes onsdag d. 25. april kl. 19.00. Vi opfordrer alle forældre og værger, til at deltage i valgmødet og 
alle som har interesse i selve skolebestyrelsesarbejdet til at rette henvendelse til undertegnede eller skolebestyrelsesformand 
Michael Wamberg. Efter påske udsender vi særskilt invitation til valgmødet.  
 

God påske til jer alle 
Vh Louise Theil 

 
 
 

Fokus på fællesskab og relationer med en 

påskefrokost i 1.a.  

Glæde og fællesskab på og omkring de nye 

trampoliner.  
Arealrobotter er både sjove og lærerige. 

Her eksempler fra 2.a.  
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