
Nyhedsbrev oktober. 
 

0.- 3. klasse er netop vendt hjem fra årstidstur med røde kin-
der og lidt våde, men med lommerne fulde af gode efterårs-
fund. Efteråret er ellers en smuk årstid, - i hvert fald når so-
len skinner, og himlen er klar og blå. Flere mørke timer, regn 
og blæst kan til gengæld godt kræve et tændt stearinlys for 
at skabe mere hygge. Det er også nu, at vi skal være ekstra 
opmærksomme på at blive set, når vi færdes udendøre, så 
det er tid for reflekser og cykellygter.  

 

      
 
Traditionen tro havde vi motionsdag inden efterårsferien. Ruten var 
denne gang en 2 km-rute i Hee, og alt i alt blev der den dag løbet 
godt 800 km! Flot! Støtteforeningen sørgede for frugt og vand, så 
energien blev holdt i top! Foreningen havde som bekendt arrange-
ret sponsorløb i forbindelse med motionsdagen, - og jeg har hørt, 
at det tegner til at have været indbringende. Det er ikke nogen 
hemmelighed, at skolen har stor glæde af støtten gennem støtte-
foreningen. – Det er med til at gøre det lidt sjovere at være elev på 
Hee Skole! 
 
 
Vi er i fuld gang på skolen igen efter den velfortjente efterårsferie. 
Endelig blev den nyrenoverede Ringkøbing Svømmehal klar, og 5. 
og 6. klasse er begyndt at få svømmeundervisning. Vi kunne også 
høre, at mange elever allerede havde været i bassinet i efterårsfe-
rien, og der synes at være tilfredshed med de nye rammer. 



  
 
 
Vi har haft fornøjelsen af fine ”kultur-besøg”,  idet Frøken Fracasos 
Kompagniet spillede forestillingen ”B-holdet” for 1. og 2. klasse, og 
i dag har forfatteren, Jim Højberg, fortalt for 3.-6.klasse. Han var 
levende, morsom og underholdende, har jeg ladet mig fortælle. På 
fredag drager 5. klasse til Lem Skole for at se teaterforestillingen 
”Einstein for begyndere”. 
 
6. klasse har startet en frugtbod. De sælger fra skolekøkkendøren 
hver torsdag efter trivselsbånd. Boden har haft en prøveperiode på 
tre uger, og vi vurderer, at den fungerer så fint, at det vil være til 
glæde for alle, at 6. klasse og deres forældre fortsætter denne ord-
ning. Så det gør de ☺ 
 
Nu har næsten alle været til efterårets skole-hjem samtaler. Det er 
værd at bruge tid på at få talt om børnenes skolegang, - at høre 
hvordan de, I og vi oplever, at de trives og udvikler sig fagligt og 
socialt. Samarbejdet er naturligvis ikke begrænset til de to gange 
om året, hvor vi har samtaler, - men det er en god fornemmelse at 
komme omkring alle.  
 
For at de klassetrin, der skal til de obligatoriske nationale test til 
foråret, får kendskab til testenes form og indhold, vil vi her i efter-
året gøre brug af de nationale test på frivillig basis. (Se forældrein-
fo om Nationale test på intra). 
 
 
 
 



Fra næste uge starter en ny visionsperiode op. I de næste 10 uger 
er det Dorte og Helle, som står for undervisningen i fagene mate-
matik og natur og teknik i 1.-3. klasse; mens Susanne og Lean, og 
med bistand af Lone, har undervisningsforløbet i 4.- 6. klasse, hvor 
fagene dansk, historie, H&D/ IT indgår. 
 
Supermarkederne har fundet julepynten frem, og før vi ved af det, 
skal vi også pynte op til jul her på stedet. Det plejer vi at indlede 
med en juleklippedag sammen med jer forældre og/eller bedste-
forældre. I år er det fredag d. 30. nov.  Mere info om det senere, 
men sæt gerne kryds i kalenderen. 
Aprospros juleforberedelser: at dømme ud fra elevernes kreative 
udfoldelser, så er der god basis for at drømme om én hjemmegjort 
julegave – eller flere!  
 

 
 
 
Vi har netop modtaget billederne fra Dansk Skolefoto, så eleverne 
får dem med hjem. Vi vil gerne henvise til Dansk Skolefotos hjem-
meside, hvis I har spørgsmål til leverancer/ betaling m.v. 
 
Til sidst vil vi minde om ”Åben morgensang” mandag d. 5. nov., og 
”Åbent Hus” onsdag d. 7. nov. og torsdag d. 8. nov., hvor I er vel-
komne til at komme og overvære undervisningen.  
 
 
Efterårshilsner fra  
medarbejderne på Hee Skole 
 


