
Nyhedsbrev december 2012. 

 

Efter endt juleafslutning på Hee Skole med all inclusive: kirkegang, pebernødder, 
jule-hygge, jule-sange, jule-historier…. - og nu hvor både elever og medarbejdere er 
gået hjem på en velfortjent juleferie for at nyde en rum kvalitets-tid med de aller-
nærmeste, sender jeg det sidste nyhedsbrev fra Hee Skole i 2012. 
 
Det blev december og så kom sneen. Vi har haft en større farvestrålende "vognpark" 
af kælke parkeret ved skolen, som er blevet brugt flittigt i frikvartererne. For nogle 
blev det til mange fornøjelige kælketure og et par raske sneboldkampe, inden sneen 
smeltede. Og hvem ved, hvis der kommer hård frost, kan vores "udendørs swim-
mingpool" på legepladsen måske forvandles til en god skøjtebane! 
 

 
 
 
På visionsdagene har de små kløet på med matematikværksteder og natur/teknik om 
emnet, kroppen. De store har i forbindelse med dansk- og historieundervisningen ar-
bejdet med emnet ”Mig og min familie”. De har bl.a. fået foredrag af bedsteforældre 
(tak for det!) og en "ud-af-huset-tur" til Ringkøbing (sponseret af Støtteforeningen – 
også tak!). I Ringkøbing besøgte de museet, Mylius Erichsens barndomshjem og 
Ringkøbing kirke med Arne Haugen Sørensens altertavle. Endvidere kom de, som 
billedet viser, på fint besøg i byrådssalen på Rådhuset. 
 
 
 

 
 
 



Folkeskolereformen har fyldt meget i medierne her i december. Det er spændende at 
følge med i såvel regeringens som lærernes bud på, hvordan hverdagen i folkeskolen 
skal se ud i fremtiden. Enig eller uenig - i hvert fald er vi også på Hee Skole til en-
hver tid optaget af, hvordan vi lokalt kan skabe den bedste skoledag med høj faglig-
hed og trivsel. Vi er nysgerrige på "hvad der virker", for at den enkelte elev får det 
optimale ud af sin skolegang. 
I kommunen er der lige nu forslag fremme om ny organisering og ledelse på skoler 
og i daginstitutioner. Der er i den forbindelse inviteret til borgermøde d. 8. januar – 
(se annoncen i ugeavisen). 
 
I det nye år er skolebestyrelsen/støtteforeningen klar med et nyt tiltag for 4. - 6. klas-
se: - hver onsdag efter skole tilbydes lektiecafé. Det er et tilbud om, at børnene kan 
samles i biblioteket hver onsdag fra kl.13.20 – 15.00 om at lave lektier. Eleverne kan 
få meget ud af at hjælpe hinanden, og ellers er tilbuddet baseret på frivillig forældre-
hjælp. Jeg ved, at Rita og Niels Kristian gerne vil høre fra flere forældre, der har mu-
lighed for at stille deres tid og hjælp til rådighed (se opslagene på forældreintras op-
slagstavle). 
 
Vi har inviteret nye skolebørns forældre til infoaften og indskrivning d. 30. januar. 
Det glæder vi os til, og vi er naturligvis i det hele taget spændte på skolens samlede 
elevtal for næste skoleår. Som bekendt tildeles skolen ressourcer (økonomiske midler 
til lærerlønninger, undervisningsmaterialer m.v.) efter elevtallet. Endvidere er det en 
politisk beslutning, at en skole er for lille ved elevtallet 75. Derfor er skolens eksi-
stens afhængig af og betinget af, at borgerne i distriktet ønsker at vælge Hee Skole til.   
 
Endnu en gang vil jeg gerne gøre opmærksom på, at alle borgere i Hee og omegn er 
meget velkomne til at deltage i Åben morgensang den første mandag i måneden. 
Mandag d.7/1 kl. 8.30 vil tidligere skoleleder, Jens Jørgen Pedersen, fortælle og vise 
billeder fra sin safari i Sydafrika. 
 
Vi glæder os til at gå ind i et nyt kalenderår med de nye oplevelser og opgaver, det vil 
bringe.  
Med tak for samarbejdet i 2012, ønsker vi jer en glædelig jul og et godt nytår. 
 
 
Julehilsner fra medarbejderne på Hee Skole 
Birgit Paabøl Svendsen 
 
 

 
 
 
 


