
 

Skole, SFO og Børnehus  -  

ét børneunivers i Hee 

 

 

 Et godt børnehus og en 

god folkeskole med masser 

af rum og frisk luft 

 

 Et godt lære– og værested 

for børn og unge hvor triv-

sel og tryghed er en selv-

følge 

 

 Tid til den enkelte 

www.heeboerneunivers.dk 

 Glidende og nem overgang 

fra Børnehuset. 

 5. klasse venner med førsko-

le-børn, så man kender skolen, 

når man kommer derover. 

 Pasningsfaciliteter efter 

skoletid.  En god SFO. 

 Børnehuset har Vestjyllands      

bedste legeplads. 

 Fokus på udeliv og bevægelse. 

 Fokus på nærvær, sundhed 

og trivsel 

 Engagerede forældre, der 

er med i fællesskabet omkring 

skolen, SFO og børnehuset.  

 Fritidsaktiviteter efter sko-

letid i Hee Sogneforening. 

BUS:  OBS  -  rute 515 og 517 

kører lige til døren.  

 

Sogneforeningens bil: 

Interesseret …  og har I lyst til 

et besøg,  så ring:   

 

Hee Skole  

Birgit Påbøl Svendsen,  skoleleder 30570213 

Rita Byskov, bestyrelsesformand 61265505 

Claus Nagstrup, næstformand, 40272373 

Hee Børnehus 

Ulla Bjerg Thomsen, daglig leder,97335645 

Kasper Hinrup, bestyrelsesformand, 

22313888  



Hee Børneunivers  

 Skole med ca. 90 elever, dertilhø-

rende SFO og børnehus. 

 Stor indsats m.h.t. læsning. 

Skolen har en uddannet læsevejle-

der og læsebånd på alle årgange.  

 Effektiv og sjov læseindlæring 

fra 0. kl. 

 Syng leg og lær på engelsk fra 

0. kl.  

 

 Faglighed tilpasset den enkel-

te vægtes højt. Det sikres 

       gennem løbende evaluering. 

Hee Skole , SFO og Børnehus —  fæl lesskab, fag l ighed og nær vær  

 Fleksibilitet i undervisningens 

skemalæggelse giver muligheder for 

samarbejde og holddannelse,  f.eks. :  

 Ugentlig visionsdag, hvor der ar-

bejdes på tværs af klasser med tvær-

faglige emner eller med fordybelse i 

de enkelte skolefag. 

 Fokus på børnenes trivsel. Skolen 

har AKT vejleder (Adfærd, Kontakt og 

Trivsel). 

 Ugentlig  morgensamling - åben 

for alle. 

 Arrangeret leg og motion for al-

le i 10-pausen.  

 

. 

 Vægtning af praktisk/kreative/musiske 

fag bl.a. med det nye fag Håndværk 

og Design og en årlig musical. 

 Medieundervisning  

 IT-mæssigt særdeles veludstyret 

med ipads, bærbare computere, inter-

aktive tavler og projektorer 

 Gode indendørs– og uden-

dørsfaciliteter. Egen idrætshal til 

idræt og bevægelse. Flot vedlige-

holdt legeplads, multibane, 

       grønne arealer og tæt på natur. 

 En meget engageret støtte- for-

ening, der hjælper med 

”flødeskummet”  og arrangerer 

tiltag for alle i sognet – f.eks. jule-

banko. 

 


