Nyhedsbrev august 2017
Kære elever og forældre
Vi håber, at alle har haft en dejlig ferie – fået
oplevet en masse spændende, slappet af og
hygget med familien, så alle er klar til
hverdagen igen.

Den første skoleuge er allerede gået, og vi er
kommet godt i gang med skoleåret.
I sommerbrevet i juni fik I et kort indblik i
indsatser, nye tiltag og begivenheder for dette
skoleår, som I løbende hen over året vil få
mere at vide om.

Borgmester og rådmandsbesøg
Fredag d. 1. september får vi besøg af vores
Borgmester, Peter Rahbæk Juel Børn- og
ungerådmand Susanne Crawley Larsen. Peter
og Susanne kommer og ser vores dejlige skole
og udeområder. De vil også overvære
undervisning i nogle af vores klasser, hvor der
er god mulighed for vores elever til at snakke
med dem og fortælle om deres undervisning.
Efter besøget vil der være opslag på
facebooksiden med billeder og filmklip.
Internationalt besøg
Vi tager fat på sidste års deltagelse i vores 3årige Erasmusprojekt, hvor vi har arbejdet
med og udvekslet erfaringer om brugen af it
på mange forskellige måder i de fire lande.
D. 29. september er det vores skoles tur til at
være værter for skolefolk fra Italien, Finland
og Irland.
Vi er godt i gang med planlægningen af
besøget, og vi glæder os til, at jeres børn skal
vise og fortælle vores gæster om Højby Skole,
og om hvordan vi lærer ved brug af it og
læringsplatforme.

Facebook - vores nye informationsplatform
Det er dejligt, at mange af jer allerede følger
os på Facebook. Vi synes, vi er kommet godt
fra start med små opslag i form af filmklip og
billeder fra dagligdagen, og der vil i den
kommende tid kunne ses endnu flere
skolehverdagsoplevelser her
https://www.facebook.com/hoejbyskole/
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Brug af mobiltelefoner i skoledagen
Mobiltelefoner er i dag et fantastisk redskab
til mange ting - både i og uden for skoletiden.
Mange af vores elever medbringer deres
telefon i skolen allerede fra de små klasser. Vi
oplever oftere end tidligere, at elevernes
telefoner forstyrrer både eleven selv, deres
kammerater og undervisningen. Vi har de
sidste år måttet indføre og rette aftaler til om
brugen af telefonerne i skoletiden.

indtil skoledagen er slut.
I frikvarteret må mobilen anvendes.
Vi vil derfor bede jer forældre om ikke at
kontakte jeres børn i skoletiden. Hvis I har
brug for at komme i kontakt med jeres børn
med beskeder, der ikke kan vente til
skoledagens afslutning, så kontakt kontoret,
og vi vil videregive beskeden.

Vesthuset: Hvis eleverne har mobiltelefoner
med i skole, så skal de ligge i skoletasken og
være slukket. Hvis der er behov for at
kontakte jer forældre, foregår det på kontoret
sammen med en voksen.
I SFO gælder samme regler. Hvis der er
behov for at bruge telefonen til at lave
legeaftaler eller andet, kan børnene låne
SFO´s telefon.
Østhuset: Mobiltelefonerne afleveres i
klasserne om morgenen, og eleverne får
telefonerne udleveret af den lærer, der har
klassen i sidste time. Telefonerne kan bruges i
undervisningen, her bliver telefonerne
udleveret og indsamlet igen efter brug.
Hvis der er behov for at kontakte jer forældre,
foregår det på kontoret sammen med en
voksen.
De børn, der går i SFO2, må gerne benytte
deres mobiler om eftermiddagen til
telefonopkald, spil eller musik.
I Nordhuset gælder følgende mobilregler. I
undervisningen må mobiltelefonen ikke
anvendes, medmindre andet er aftalt med
klassens lærere. Mobilen befinder sig i
skoletasken.
Anvendes mobilen uden for klasselokalet i
timerne, fx i forbindelse med et
gruppearbejde, vil mobilen blive inddraget
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Fraværsmelding ved sygdom
På skolen har vi en rigtig god beskedordning,
hvis jeres barn bliver syg, og den fortsætter
også i dette skoleår.
Hvis jeres barn bliver syg, så ring til os om
morgenen, I kan også lægge en besked på
telefonsvareren uden for skolen åbningstid.
Hvis vi ser, at en elev ikke er i skole, så
kontakter vi jer om morgenen. Dette er både
en tryghed for jer og os.
Fravær uden for skoleferierne
Vi oplever en stigning i elevers fravær pga.
ferie uden for skolens ferieperiode. Odense
Kommune laver hvert år en ferieplan, som i
meget god tid kan ses på både skolens og
Kommunens hjemmeside. Denne plan er lavet
således, at der i alt er 200 skoledage på et
skoleår. Der er meget, der skal nås på disse
200 arbejdsdage, og det er vigtigt, at eleverne
er til stede i skoletiden.
Som skole har vi forståelse for, at det kan
være umuligt for nogle forældre selv at få
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ferie i skolernes ferieperioder, og derfor gives
der tilladelse til, at børnene kan rejse på ferie
med deres forældre, men vi vil opfordre til at
ekstra ferier og fridage begrænses til det
mindst mulige.
Når I beder jeres barn fri ud over skolernes
normale ferieuger, påtager I jer selv ansvaret
for barnets undervisning. Det betyder, at
lærerne ikke skal give barnet lektier for eller
finde materialer frem, men at I selv står for
barnets undervisning, samt hjælper jeres barn
med at indhente det faglige stof, som klassen
har arbejdet med i perioden.
Anmodning om ekstraordinær frihed skal
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foreligge skriftligt ved at sende en mail på
forældreintra.
Klassens lærere har kompetence til at give to
dages fri - frihed derudover kan kun bevilges
af ledelsen på skolen.

Vi glæder os til det nye skoleår sammen med
alle forældre og elever.
På vegne af ledelsen
Pia
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