
           

           Sommerbrev Højby Skole

Kære elever og forældre 

Sommerferien nærmer sig med raske skridt, 2 ugers undervisning tilbage. Mon ikke alle ser frem til 
sommeruger uden skole, med havbad, jordbær, ture til ind- og udland, og hvad vi nu ellers hver især 
forbinder med sommerferie. Glæder os – det gør vi i hvert fald.

Den seneste tid på skolen har budt på meget forskelligt: 

9.klasserne har afsluttet deres skriftlige prøver og er ved at være igennem de mundtlige. Alle har kæmpet
bravt, og det er ikke altid de højeste karakterer, som er de mest fantastiske, men måske især de 
karakterer, som eleverne har kæmpet sig til og arbejdet for. Man kan altid kun gøre sit bedste, men det 
forventer vi så også, at man gør. Onsdag den 26. juni fejrer vi 9.klasserne ved årets dimissionsfest, 
indbydelse kommer snarest. Husk også, at sidste skoledag før ferien er fredag den 28. juni fra 8.10-14.00.

På kontoret arbejder vi på højtryk for at skabe så gode rammer omkring kommende skoleårs undervisning 
som muligt; vi lægger skema, sørger for at vores indsatser hænger økonomisk sammen og at de enkelte 
klasser får så godt et skema som muligt. Som noget nyt næste skoleår vil alle elever fra 0.-9.klasse møde 
ind til et 20minutters morgenbånd fra 8.10-8.30. For de små vil det bestå af morgensang og rytmik, for 
mellemtrinnet morgensang men også andre aktiviteter, det kan være klassetrivsel, stille morgenlæsning 
eller andet, som de enkelte lærere og klasser finde på, og i overbygningen skal de enkelte klasser også i 
høj grad være med til at definere indholdet, som sagtens kan have fagligt indhold eller bevægelse. 

Derudover barsler vi med en erhvervsklasse i overbygningen, hvor fag som dansk, engelsk, matematik og 
fysik/kemi er obligatoriske, men hvor skoletiden derudover skal fyldes med praktikophold, besøg på 
fagskoler og andet relevant for en praktisk orienteret skolegang. Vi glæder os rigtig meget til at starte 
dette op, for skole skal give mening for alle elever, og det er vores opgave at bygge rammen om den 
enkelte elev, ikke at få alle elever til at passe ned i de samme rammer. 

Vedrørende ansættelser har vi i forbindelse med næste års planlægning hverken skulle afskedige eller 
ansætte lærere eller pædagoger, selv om vi har faldende børnetal. Årsagen er, at der er kolleger som i 
det forgangne skoleår har fundet nye græsgange. Derimod skal vi ansætte en ny skolesekretær, da vi i 
længere tid har kørt med for lidt ressource her, og derfor bliver Ulla nu en af to skolesekretærer – det 
glæder vi os til  

3. klasserne har været på lejrskole i Rørvig, og kom trætte og solbrune hjem, en mængde nye oplevelser 
rigere. 5.klasserne har været på besøg i Experimentariet som præmie for deres fantastiske 
innovationsprojekt i starten af maj. 

For vores yngste elever er opførelsen af et nyt legeområde, MiniBorren, et velkomment tiltag. Vores gamle
borg renoveres og der suppleres med faldunderlag og svævebane. 

Jo, der er gang i den, og det skal der være på en skole hvor 360 fantastiske elever hver dag møder ind, og 
hvor skolens voksne strækker sig for at tilbyde JERES børn en god skolegang. Det er, i fællesskab med jer, 
vores væsentligste opgave.

Med ønsket om en rigtig god sommer, 

Sommerhilsener fra Ledelsen


