
Nyhedsbrev august 2014 
 
 
Kære forældre og elever. 
 
Vi glæder os til at tage imod 90 glade og sko-
leparate børn på mandag! Vi håber, at I alle 
har nydt en god og varm ferie, og at I nu ser 
frem til dette nye skoleår. 
 
Folkeskolen har næppe tidligere fået så me-
gen omtale i medierne, som vi har oplevet det 
i de sidste par år. Der er mange forventninger, 
og mange nye tiltag sættes i gang på landets 
folkeskoler, for at eleverne skal blive endnu 
dygtigere og trives endnu bedre. På Hee Skole 
er vi naturligvis også spændte på de foran-
dringer, som vi indfører her fra skoleåret 
2014/15. I er løbende blevet orienteret på det 
mere overordnede plan, men i dette nyheds-
brev vil vi gerne fortælle, hvorledes vi rent 
praktisk vil organisere og gennemføre flere af 
de nye aktiviteter. Det vil sikkert blive nød-
vendigt at udvikle og justere efterhånden, men 
så vil I ligeledes løbende blive informeret om 
evt. ændringer. 
 
Lektiehjælp/ Faglig fordybelse - FF 
Alle elever deltager som udgangspunkt i Lek-
tiehjælp/Faglig Fordybelse (tirsdag og onsdag 
kl. 13.10 – 14.10 for 0. - 3. kl; tirsdag, onsdag 
og torsdag fra 14.10 – 15.10 for 4. - 6. kl.). 
D.v.s. at hver enkelt elev automatisk er til-
meldt, men I kan som forældre meddele klas-
selæreren, hvis jeres barn ikke skal deltage i 
FF, såvel generelt eller på enkelte dage. Dette 
gøres ved at skrive en besked i intra til klasse-
læreren. 
Faglærerne for de enkelte klasser er ansvarli-
ge for, at der altid er opgaver, som eleven kan 
arbejde med i FF. Da der ikke er mange med-
arbejdere til at varetage undervisningen i FF, 
er det vigtigt, at eleverne selv er indstillede på 
at opretholde en god disciplin og arbejde selv-
stændigt med faglig fordybelse og ekstra træ-
ningsopgaver. 
 
Mogenen på Hee Skole – Morgensamling 
og Læse/løbebånd 
Undervisningen på Hee Skole starter kl. 8.10. 
D.v.s. at eleverne skal møde ind tidligere, så 
de er undervisningsklar kl. 8.10, når klokken 

ringer. Skolen har opsyn med eleverne fra kl. 
8.00. 
Hver mandag morgen har vi morgensamling, 
der altid er åben for forældre, bedsteforældre 
og andre med tilknytning til skolen. Vi har 
valgt at skære ned på fælles fortælling, men vi 
vil synge to sange og give fælles beskeder 
vedr. børnenes skolegang. 
I perioden fra sommerferien og frem til efter-
årsferien og igen i foråret indledes tirsdag – 
fredag (minus fredag for 5./6. kl) med et lø-
bebånd. Når klokken ringer, er eleverne klas-
sevis linet op i skolegården, hvor der også 
føres protokol. Derefter løber eleverne en 
rute, der kan nås på de afsatte 20 minutter for 
igen at være klar til første lektion kl. 8.30. 
Lige som i al anden undervisning stilles der 
krav til eleverne om at deltage aktivt og yde 
sit bedste. Af erfaring ved vi, at her får vi og-
så brug for jer forældres opbakning til denne 
aktivitet, - motiver eleverne, spørg ind til de-
res præstationer og sørg for, at de altid har 
løbevenlige sko på! 
 
Specialundervisning 
Elever, der har brug for et ekstra løft i mate-
matik eller dansk, tilbydes intensive kur-
ser/special-undervisning med matematikvej-
leder Helle Pedersen eller læsevejleder Su-
sanne Theilgaard. Denne undervisning er pla-
ceret enten i læse/løbenåndet, eller mens der 
er FF, så eleverne ikke går glip af anden un-
dervisning. 
 
Bevægelse/idræt. Påklædning/bad. Mad 
Som allerede nævnt er børnenes sko vigtige i 
forhold til at kunne løbe om morgenen og til 
trivselsbånd. Men i det hele taget er børnenes 
påklædning hjemmefra vigtig for, at de kan 
bevæge sig i løbet af skoledagen. Der afsættes 
kun tid til omklædning til idrætstøj og til bad, 
når der står idræt på skoleskemaet, - her skal 
eleverne fra 3. – 6. klasse til gengæld klæde 
om og efterfølgende have et hurtigt brusebad. 
Kan en elev undtagelsesvist ikke deltage i 
undervisningen i idræt/svømning på grund af 
en skade, meddeler forældrene dette til idræts-



læreren, og eleven er stadig med i timen fra 
sidelinjen.  
Med en længere skoledag og mere bevægelse 
er det nødvendigt også at være særdeles op-
mærksom på børnenes kost. Det er en god ide 
at give alle børnene en vanddunk med. For-
uden en god solid madpakke til spisepausen, 
har de også brug for et eller to hurtige mel-
lemmåltider. Det skal være ”nemt spist” - et 
stykke frugt eller en grovbolle, som de kan 
tage hurtigt op af tasken og tage med sig ud i 
frikvarteret. 
 
Forældresamtaler 
Datoer og tidsrum for forældresamtalerne er 
planlagte, og de meldes derfor ud allerede nu, 
så I også kan tage det med i jeres planlæg-
ning. Alle samtaler afholdes i eftermiddags-
timerne. Lærerne vil i god tid lukke op for 
tilmeldinger til samtalerne, hvilket foregår via 
forældreintra.  
 
Kontakt til skolens personale 
Sidste år blev der vedtaget en ny arbejdstids-
lov for lærerene, hvilket får den betydning, at 
lærernes fulde arbejdstid som udgangspunkt 
er placeret på skolen. Af hensyn til lærernes 
arbejdstider vil vi derfor bede jer om at kon-
takte lærene via beskedsystemet på 
forældreintra, når I har behov for at tale med 
dem. Alle lærere tjekker deres beskedindbak-
ke dagligt på arbejdsdage, og I kan derfor 
regne med, at beskeden er læst senest næste 
arbejdsdag. Lærerne vil derefter hurtigst mu-
ligt tage kontakt til jer. I er også velkomne til 
at ringe til skolens kontor , hvorefter der kan 
gives besked videre til den pågældende lærer. 
Vi er klar over, at der uden for den normale 
skoletid kan opstå akutte situationer med syg-
dom eller lignende i familien, hvor I har be-
hov for at komme i kontakt med skolen. I så-
danne tilfælde er I altid velkomne til at kon-
takte skolens leder, Birgit Svendsen på mo-
bilnr. 22477786.  
 
 
 
 

Brug af Forældreintra 
Det er vigtigt, at I som forældre sikrer jer, at I 
har adgang til ForældreIntra. I har alle fået 
tildelt login. Nogle har måske ikke brugt 
ForældreIntra gennem længere tid og har brug 
for at få nulstillet adgangskode. Er I i tvivl 
om, hvordan det skal gøres, hjælper vi jer 
gerne fra kontoret.  
Langt de fleste oplysninger til jer som foræl-
dre om børnenes skolegang, hverdag, lektier 
m.m. vil I kunne finde på ForældreIntra. For 
at sikre skolen en mulighed for at få alle in-
formationer ud til jer som forældre, er det 
vigtigt at I vænner jer til at bruge 
ForældreIntra flere gange i ugen. 
 
Fejl i udsendte skema 
Det kan nok ikke helt undgås, men vi håber 
ikke, at der dukker alt for mange fejl og for-
virringer op i den første uge. Den første fejl i 
skemaet, når vi heldigvis at få rettet på for-
hånd! Af det udsendte skema fremgår det, at 
5.- 6. klasse har deres første lektion kl. 8.00. 
Dette er ikke korrekt, lektionen begynder først 
kl. 8.10, og de efterfølgende tider er tilpasset 
dette jf. nyt skema. 
 
Indbinding af bøger 
Eleverne får ved skolestart udleveret en del 
bøger. Vi vil naturligvis gerne have, at der 
bliver passet godt på disse bøger, og de skal 
derfor bindes ind. Men undgå helst brug af 
tape, i hvert fald må tapen ikke fastgøres på 
selve bogen. 
 
 
Skolen er gjort tip-top ren,  skolegården er 
kridtet op, bøger og materiale er bestilt, un-
dervisningsplaner er forberedte, så alle med-
arbejdere – praktiske og pædagogiske - er klar 
til at byde eleverne velkomne til et nyt skole-
år. Vi glæder os til en skole, der igen vil være 
fuld af liv, læring og leg! 
 
Venlig hilsen 
Hee Skoles medarbejdere 
 
Birgit Paabøl Svendsen 



 
 
 
 


