
Nyhedsbrev september/ oktober 
 
Kære forældre 
 
Forældremøde 
Tak for sidst! Vi fornemmede en god 
stemning til forældremødet, hvor vi fik 
lejlighed til at vise jer en lille film fra 
børnenes hverdag her på Hee Skole. Som det 
fremgik af filmen, så har vi det godt, og der er 
fart på  - her er masser af liv, læring og leg! 
På klasserne fik I forældre efterfølgende god 
lejlighed til at snakke med hinanden og 
klasselæreren om, hvorledes skole og hjem i 
fællesskab kan støtte elevernes faglige og 
sociale udbytte af deres skolegang. Det 
lykkedes at få valgt klasseråd i alle klasser, - 
og det er værdifuldt, at I forældre vil tage 
initiativ til f.eks. arrangementer efter skoletid, 
der styrker klassens sammenhold og trivsel. 
 
Nyt skoleår 
Vi er kommet rigtig godt i gang med det nye 
skoleår. Eleverne tager godt fra, og de tager 
også godt imod de nye tiltag, der bliver 
implementeret i år. Som vi også var inde på til 
forældremødet, så havde vi jo tyvstartet med 
dele af reformen. Det glæder vi os over, for 
når rammerne er på plads, så kan vi 
koncentrere os endnu mere om selve 
kerneydelsen, som vi brænder for: Elevernes 
læring! 
 

 

 
 
 
Lektier 
Som tidligere nævnt er det nødvendigt, at 
eleverne tager ansvar og også kan arbejde 
selvstændigt i lektiecafé/faglig fordybelse. 
Den opgave magter de i stort omfang, og 
gevinsten er, at eleverne har færre lektier for 
derhjemme, når de har udnyttet tiden 
fornuftigt i den afsatte tid på skolen. Helt 
lektiefri er eleverne ikke, men såfremt tiden er 
brugt fornuftigt, bør de max have lektier i et 
omfang af 20-30 minutter om dagen hjemme. 
Tag kontakt til jeres barns klasselærer eller 
drøft emnet til forældresamtalerne, hvis I 
undrer jer over lektiemængden, så der kan 
skabes en fælles forståelse og indsats for den 
enkelte. 
 
Morgenløb / Motionsløb 
Slutspurten til træning til skolernes 
motionsløb er sat ind, og vi har efterhånden 
fundet en (næsten) tør og græsfri morgenrute 
rundt i skolegården og rundt omkring hallen!  
 
De fleste spæner afsted, og i hvert fald får alle 
frisk luft og bevægelse fra morgenstunden! 
Skolernes motionsløb er sædvanen tro fredag 
formiddag før efterårsferien. Alle forældre, 
der har lyst til at deltage, som motionister 
eller som medhjælpere under løbet bedes rette 
henvendelse til Elisa, Else eller Lone over 
intra. Over middag laver vi et særligt 
hyggeligt og afslappende program for 
eleverne, før vi ønsker hinanden en god 
efterårsferie kl. 14.10. I vil snarest modtage 
mere info om løbet, hvor Skolens 
Støtteforening igen i år er medarrangør i form 
af sponsorløb og som garant for fyldte vand- 
og frugtdepoter under løbet.  
 



 
 
Fra Støtteforeningen 
Billederne viser et udsnit af, hvad vi i år har 
modtaget for jeres midler til Støtteforeningen: 
”Streg på leg” i skolegården, Ipads til 0. 
klasse, sand på legepladsen. – Hov, sad de 
fast, da der skulle leveres sand? 
 
 
 

 
 
 

Tilsyn og Forsikring 
Jeg vil endnu en gang understrege, at skolens 
tilsyn med eleverne først begynder 10 
minutter før undervisningen begynder, altså 
kl. 8.00. Ligeledes ophører tilsynet, når 
skoledagen er slut. 
Husk også at være opmærksomme på, at det 
er vigtigt at have sine forsikringer i orden for 
sine børn. På skoleporten under information 
eller på nettet kan I læse mere i pjecen 
”Skolen og forsikring”. 
 
Sygemelding/ vikar 
Helle har været sygemeldt, da hun blev bidt i 
hånden af en hund. Men nu har vi fået en 
(næsten) hel Helle tilbage. Janni Noesgaard 
var vikar for Helle. 
 
Rettelse til ferieplan 
Eleverne har også fri  mandag d. 22. 
december. Dette fremgår dog ikke af 
skoleårets ferieplan. 
 
Regentparrets besøg 
På forældre intra kan I se flere billeder fra den 
store kommunale begivenhed: Regentparrets 
besøg i Ringkøbing. Det var en god oplevelse 
for alle, og børnene opførte sig eksemplarisk! 
 
Efterårshilsner fra 
medarbejderene på Hee Skole 
 
Birgit Paabøl Svendsen 
 

 
 
 


