
Nyhedsbrev januar 

 

Musicalen Carmen. 

Eleverne er allerede godt i gang med at 
øve replikker og sange til årets musical, 
Carmen. Men i denne uge går det for al-
vor løs, og hele skemaet er brudt op. Vi 
holder ved læsebåndet, hvorefter 5. og 6. 
klasse koncentrerer sig om arbejdet med 
musicalen.  0. – 4. klasse har boglige ti-
mer om formiddagen og kreative timer 
over middag, - men de er klar til at 
springe til, når de skal øve sig på scenen! 
Vi springer over lektiecafeen for 4. – 6. 
klasse, så alle dage slutter kl. 14.10! 

Igen i år hjælper frivillige kræfter med det 
fine arrangement, - med at sætte scene 
op, med at sy kostumer, bestyrelsen sæl-
ger biletter, kaffe og brød…. Ja,- og så er 
der nogle, som har påtaget sig en ganske 
særlig opgave…. Men det kan I få at se 
på torsdag!!! 

Vi glæder os til at vise alle interesserede 

musicalen Carmen på torsdag kl. 19.00.  

 

Personalesituationen 

Selv om vi har søgt en ny lærer i både 
december og januar - og endog har lukket 
op for muligheden for at kunne ansætte to 
lærere, i håbet om at den udvidede fag-
kombination kunne tiltrække flere ansø-
gere, så må vi desværre meddele, at vi 
ikke har fundet lærere med de rette kvali-
fikationer og kompetencer til at ansætte i 
faste stillinger. Det er ikke kun Hee Skole, 
der oplever denne problematik, det er en 
udbredt udfordring, som skoler i hele lan-
det deler. Vi håber og tror på, at vi har 
mere held i foråret med at få stillingerne 

besat til det næste skoleår, når de nyud-
dannede lærere fra seminarierne begyn-
der at søge jobs.  

Heldigvis er det til gengæld lykkedes os, 
at finde to dygtige studenter, der har en 
god matematisk og naturfaglig indsigt. De 
ansættes i midlertidige stillinger frem til 
sommerferien. Det er Jannie Green, der 
er HHX student og Johanna Astrup, der 
er naturfaglig student fra STX. Både Jan-
nie og Johanna har ledet gymnastikhold i 
deres fritid, så de er vant til at omgås 
børn, og de har allerede snust til det at 
undervise. Jannie og Johanna deler Hel-
les skema, og så sætter vi ekstra folk på i 
lektiecafe / Faglig Fordybelse, og hvor 
der ellers kan være brug for ekstra støtte. 
– Tag godt imod vores nye lærere, - de 
skulle gerne blive så begejstret for lærer-
faget, at de får lyst til at uddanne sig på 
lærerseminariet bagefter ;-) Vi glæder os 
til samarbejdet efter vinterferien. 

Tak til Jannie Noesgaard, som har vikari-
eret i januar måned! Det har hun gjort SÅ 
flot og med stor grundighed. Det har lig-
get Jannie meget på sinde, at børnene 
skulle lære, - og jeg er overbevist om, at 
den mission er fuldført. Vi ønsker Jannie 
held og lykke med lægestudiet i Odense! 

Else er begyndt at læse dansk op på lin-
jefagsniveau hver torsdag her efter jul. 
Susanne, Bodil og Lone samarbejder om, 
at 2. klasses dansklektion dækkes, mens 
Klaus lige nu underviser 3. klasse i at 
spille Kids volley i deres to idrætslektio-
ner. - På Hee Skole er det ikke et pro-
blem at anerkende og udnytte alle fag-
gruppers kompetencer – vi samarbejder 
og vil alle det samme – lave god skole for 
børnene!  

 

 



Frugtordning 

Firmaet, der leverer skolefrugt har med-
delt, at vi ikke længere kan være sikre på, 
at frugten leveres inden kl 10.00. Men al 
frugt skulle være leveret før middagspau-
sen. 

 

Støtteforeningen/VKR 

Som I kan se på billederne, så har Støtte-
foreningen fået penge fra VKR Gruppen 
til høretelefoner til alle eleverne. Det er 
behagelige over-ear høretelefoner, som 
er blevet mærket med elevernes navne, 
så de følger dem, mens de er på skolen. 
Tak til både Støtteforeningen og VKR. 

 

 

 

    

 

 

God vinterferie! 

Vi glæder os til at se jer forældre, bedste-
forældre og alle interesserede borgere i 
Hee på torsdag, når alle skolens elever 
optræder med musicalen, Carmen. 

Til sidst vil vi ønske jer alle en god vinter-
ferie i uge 7. 

 

Venlig hilsen 

Alle medarbejdere ved Hee Skole 

Birgit Paabøl Svendsen 

 

 


