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Nyhedsbrev 
 
Så har vi taget hul på det nye skoleår 2012-13, og vi vil gerne fortælle jer, om nogle af alle de nye 
tiltag her på Hee Skole.  
Vi har haft travlt med planlægningen, da den nye ressourcetildelingsmodel som bekendt fordrede, at 
vi måtte tænke nyt i forhold til måden at organisere undervisningen på. Modellen er gået fra at tilde-
le ressourcer efter antal af klasser til at tildele efter antallet af elever, og dette rammer en skole som 
Hee økonomisk. Men heldigvis er der også kommet en god udvikling ud af situationen, idet vi har 
valgt at fokusere på mulighederne frem for begrænsningerne. 
 
Vi indleder ugen med en fælles morgensamling med morgensang og fortælling, - eller en klasse kan 
stå for et indslag, derefter går stamklasserne ud i deres klasser til klassens time med deres klasselæ-
rer. Vi oplever det, som en rar måde at starten ugen på! 
 
Vi har valgt at beholde alle stamklasser med én klasselærer, men har udvidet samarbejdet mellem 
klasserne 1. og 2. klasse; 3. og 4. klasse og 5. og 6. klasse. Nogle af timerne samlæses, men langt de 
fleste er planlagt sådan, at f.eks. 5. og 6. klasse har dansk samtidigt, men med to lærere. Dette åbner 
for mulighederne både for samarbejde og for fleksibel holddannelse, og det styrker at eleverne fin-
der kammerater på tværs af klasser. 
 
Vi har nu haft to visionsdage (onsdage). Her arbejder eleverne jo endnu mere på tværs af klasser; 1. 
– 3. klasse sammen og 4. – 6. klasse sammen. I fire perioder undervises der i skemaets fag, men 
fagene er samlet i koncentrerede forløb. Her i den første periode undervises der i dansk, kristendom, 
billedkunst/IT i 1. – 3. klasse og i N/T, dansk og idræt i 4. – 6. klasse. Denne dag byder også på 
forskellige undervisningsformer, - kursusforløb, værksteder, ekskursioner….  
Både lærere og elever fortæller om nogle fantastiske dage, som bød på både god læring og gode 
oplevelser, - se billederne på opslagstavlen på forældreintra  
 
Jeg har set mange flotte tørrede blomster, lyng og pil. I håndværk og design er der blevet bundet så 
flotte efterårskranse af de større elever, så enhver blomsterbinder må være misundelig.  
5. og 6. klasse må nøjes med motion på land indtil svømmehallen står klar – efter efterårsferien. 
Else og Dorte skulle gerne bestå bassinprøven i næste uge, så de også bliver klar til den opgave!   
 
0. klasse har allerede taget fat på bogstavindlæring. Det er sjovt at se alle de steder og måder, man 
kan skrive ”m” – i sandkassen, på tavler, på ryggen af hinanden…. At børnene kommer tidligere i 
gang med læsningen i dag, kan vi jo se i 1. klasse, hvor vi er stolte af, at alle børnene allerede læser 
–  på hvert deres niveau.  
 
Vi har mange kursusdage for lærere her i efterårsperioden (husk skoledagen slutter tidligere på ons-
dag). Men det gælder om at følge med tiden – også rent pædagogisk!  
Vi glæder os til at se jer til forældremødet, hvor der jo både er en fælles-del og en klasse-del, se 
invitationen på opslagstavlen på intra. På forældreintra kan I også se lærernes årsplaner for under-
visningen, de giver et godt indblik i, hvad jeres børn vil møde i løbet af året.  
 
” Det er nu nogle dejlige unger!!!” Det var den sidste replik, jeg hørte, før de sidste lærere gik på 
weekend. – Og det er det bare….. 
 
God weekend til jer alle! 
 
På vegne af medarbejderflokken 
Birgit Paabøl Svendsen 


