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DU SKAL KENDE DIN FORTID, FOR AT FORSTÅ DIN NUTID! 
 
Fra Hjerl Hede til iPads i Hee! 
Hee Skoles Støtteforening havde sponseret busserne, og alle lærere, elever og fire forældre drog i 
torsdags til Hjerl Hede for at få indsigt i dansk bondekultur for 200 år siden.  
Udflugten var en god fælles oplevelse og samtidig en levende historieundervisning om livet på lan-
det i 1800-tallet. 
Den gamle skole vakte især elevernes undren. I den lille skolestue var der plads til 17 elever på tre 
faste træbænke med borde. Det var måske ikke så svært at forestille sig de skrappe lærerinder og 
terperi, - men spanskrør og så de der gamle tavler! Jo, så forstår vi at sætte pris på anerkendende 
pædagogik og vores nyindkøbte iPads! 
 
Tak for sidst! 
Det var et godt forældremøde. Efter støtteforeningens generalforsamling og bestyrelsens årsberet-
ning havde Inger Marie Kristensen et fint oplæg om inklusion. Derefter gik vi ud i klasserne for at 
høre om klassernes sociale liv og undervisningen. Tak for god forældreopbakning. 
 
Samlæsning og visionsdage. 
Samlæsning er blevet et must efter den nye ressourcetildelingsmodel, men vi ser det ikke som et 
onde! At nogle af to klassetrins timer samlæses og de resterende tilrettelægges med samtidighed 
giver mulighed for fleksibel holddannelse. Desuden kan vi både i undervisningssituationer og fri-
kvarterer tydeligt se, at eleverne finder sammen på tværs af klasserne. De har gavn af hinanden so-
cialt – nye venskaber opstår. Og så skal vi altså stadig huske, at én lærer til 10 – 15 elever, eller to 
lærere til 25 elever i de fleste lektioner – det er faktisk luxusforhold! 
Eleverne oplever ikke færre undervisningslektioner – tværtimod! På visionsdagene har vi samlet 
fagene i blokke/perioder. Og ja, her er der gode rammer til at arbejde med læringsstile. Vi ved i dag 
en masse om, hvordan mennesker lærer på forskellige måder, og hvordan man med enkle midler 
kan få undervisningen til at være både sjovere og mere lærerig på samme tid – for både eleven og 
læreren. (Prøv at læse denne artikel: http://www.svenderikschmidt.dk/svend-erik/laeringsstil/ ) 
Men det betyder ikke, at der er garanti for, at eleverne altid oplever den ikke-traditionelle undervis-
ning på visionsdagene. Det kan også være, at f.eks. matematiklæreren øjner en enestående chance 
for at sætte ind med et intensivt ”terpe-tabel-forløb” eller en ”repetér- regneregler-dag”. 
Se billeder fra visionsdage på skoleporten! 
 
Åben morgensang 
Vi håber, I og andre vil gøre brug af vores åbne morgensang og fortælling den første mandag i må-
neden. Måske har eleverne fortalt jer om Mona Lisa, Narcissus eller om, - hvorfor vi skal være gla-
de for myg? Vi hører nogle spændende fortællinger – en god start på ugen! 
 
 
På gensyn! 
Medarbejderne på Hee Skole. 
 
 


