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AKTUELT I JUNI
Søndag 01
6.b på Bornholm til og med 4. juni.
Tirsdag 03
Mundtlig prøve 9. årgang engelsk ved BS.
Onsdag 04
Mundtlig prøve 9. årgang engelsk ved LR.
Torsdag 05
Grundlovsdag – fri.
SFO åben fra kl. 06.30 – 17.00.
Fredag
06
FRI.
SFO åben fra kl. 06.30 – 17.00.
Mandag 09
FRI – Pinseferie.
Tirsdag 10
Mundtlig prøve 9. årgang engelsk ved TES.
Mundtlig prøve 9.g samfundsfag.
Mundtlig prøve 9.f dansk.
Band og kor i London til og med 13/6.
Onsdag 11
Mundtlig prøve 9.g samfundsfag.
Mundtlig prøve 9.f dansk.
Informationsmøde om skolereformen for alle forældre kl. 19.00
Torsdag 12
Introdag for kommende 7. klasser.
Skolehjem samtaler D3
Fredag
13
Mundtlig prøve 9. årgang fysik/kemi ved JE.
Mandag 16
Mundtlig prøve 9. årgang fysik/kemi ved JE.
Mundtlig prøve 9.g dansk.
Tirsdag 17
Mundtlig prøve 9.g dansk.
Afgang kl. 15.00: Sport & Fritid på tur til og med 18/6.
Skolestartsarrangement for kommende 0. klasser kl. 16.00-18.00
Møde med kommende 7. kl. forældre kl. 19.00.
Onsdag 18
Mundtlig prøve 9. årgang fysik/kemi ved LKP.
Ude-idrætsdag 4.-6. årg.
Torsdag 19
Mundtlig prøve 9. årgang fysik/kemi ved MIK.
Fredag
20
Mundtlig prøve 9. årgang fysik/kemi ved MIK.
Mandag 23
Mundtlig prøve 9.g matematik.
Tirsdag 24
Mundtlig prøve 9.g matematik.
Onsdag 25
Dimission kl. 19.00.
Fredag
27
Sidste skoledag inden sommerferien.
Lørdag 28
Sommerferie til og med søndag den 10. august.
God sommerferie.
AUGUST
Mandag 11

1. skoledag efter sommerferien.
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NYT FRA KONTORET
Vi er godt i gang med planlægningen af næste skoleår; det første skoleår efter den
nye skolereform. Vi har planlagt en informationsaften for skolens forældre om skolereformens betydning for Højmarkskolen i det kommende skoleår. Mødet vil blive
afholdt onsdag den 11. juni kl. 19.00 i skolens foredragssal. Konkret indbydelse følger på forældreintra.
Vi har ansat 5 nye lærere til det kommende skoleår og mangler muligvis at ansætte
yderligere en. Luna Nissen, Andre’ Hessellund, Christer Jørgensen, Mark Thomsen
og Henriette Wittrup er ansat pr 1. august.
De nyansatte vil blive præsenteret efter sommerferien.
Birgit Skytte, Lisbeth Johansen og Jens Olkjær har valgt at stoppe deres lærergerning
efter ferien og gå på henholdsvis efterløn eller pension. Lisbeth fejrede sidste år sit
40 års jubilæum på skolen. Jens har været ansat siden 1995 og Birgit har været en del
af personalet de sidste ca. 10. år.
Jeg vil gerne udtrykke en stor tak for deres meget dygtige, store og meget engagerede
indsats gennem årene her på skolen. Vi ønsker dem alt godt i det nye livsafsnit, de
snart begynder på. Deres fratræden vil blive markeret ved en reception i august.
Esben Mouritsen har købt sit drømmehus på Fyn tættere på familien og har fået job
derovre. Rasmus Lyngsø har lyst til at prøve, hvordan det er at være lærer på en efterskole og rejser derfor her til sommer fra Højmarkskolen. Susanne Vinther har udlængsel og vil prøve at være lærer på Grønland i det kommende skoleår. Også en stor
tak for deres tid her på skolen og held og lykke i fremtiden til disse dygtige lærere.

TAK FOR 10 GODE ÅR PÅ HØJMARKSKOLEN
Som tidligere meddelt har jeg på grund af alder valgt at gå på efterløn fra 1. august.
Jeg tænker med glæde tilbage på godt 10 år som leder af Højmarkskolen. Når tankerne får lov til at løbe frit, husker jeg en særdeles spændende tid med mange vellykkede udviklingstiltag og forandringer.
I løbet af de 10 år har vi været gennem en kommunalreform med de harmoniseringer
og nye fælles mål, der opstod som følge heraf. Der har været udmeldt rigtig mange
gode tiltag fra vore politikere.
I 2008 blev vores specialafdeling oprettet og dette tiltag har fyldt en del i skolens
dagligdag. Der er desuden lagt op til yderligere forandringer fremover.
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Ingen skole forbliver uforandret over en periode på 10 år og dette gælder bestemt
også for vores skole. Vi har med en stor indsats fra et meget dygtigt personale klaret
os rigtig fint og har leveret de resultater af konkret art, der har været forventet af os.
Derudover håber og tror jeg, at et meget stort antal elever fået en god rygsæk med sig
til deres videre liv efter skolen.
Det har været spændende at være leder på skolen og jeg har hver dag glædet mig til
de mangeartede opgaver, der har skullet løses. Jeg er sikker på, at jeg kommer til at
savne skolen, de mange elever, forældre og medarbejdere og mine lederkolleger.
Jeg vil gerne have lov til her at udtrykke en stor tak til elever og forældre for samarbejdet i de forløbne år og ønske jer og skolen en god tid fremover.
Flemming Kjærside

KAPTAJN KLO
Torsdag d. 22. juni tog 75 glade og forventningsfulde elever fra 0. og 1. årgang og deres
lærer til Kaptajn Klo arrangement i Bække.
Vi stod i flot solskin og ventede på bussen og
da den ankom viste det sig, at være en dobbeltdækker.
Det var noget af en
oplevelse og
alle ville selvfølgelig gerne sidde ovenpå.
Efter en veloverstået
bustur, deltog alle
aktivt og engageret i
alle de sjove aktiviteter, som elever fra 7.
klasserne i Bække
havde arrangeret.
Imellem aktiviteterne var der plads til fri leg, mad og
drikke.
Alt i alt en rigtig dejlig dag og lidt mere stille børn i
dobbeltdækkeren hjemad.

Lisbeth Hansen
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NYT FRA SKOLEBIBLIOTEKETS FUGLEKASSE
Æggene klækkede og ud kom 8 små blåmejseunger. Her efter pinse er der 3 næsten
flyvefærdige unger tilbage i kassen. Om få dage vil de også være fløjet af reden.

HØJSTRUP MINIBY
E-klasserne har i 3 dage været bortrejst til Højstrup. Eleverne har arbejdet for at tjene
penge, som de har kunnet bruge i restauranten og på fornøjeligheder i slaraffenland.
Byens omdrejningspunkt har været restauranten, Cafe Tusindfryd, hvor et fast køkkenpersonale dagligt har en dejlig menu, som er blevet vel serveret i hyggelige omgivelser.
Lego fabrikken havde i disse dage oprettet en særlig Højstrup afdeling, hvor der er
blevet pakket og sorteret legoklodser, samt udviklet special opgaver.
Banken har holdt styr på byens penge, og har udregnet tilbud til kunder, samt afstemt
kasseregnskab.
Højstrup News har været nyhedskanalen, som har dokumenteret begivenhederne i
byen. Der har undervejs været adskillige Breaking News – hvem husker ikke, da
banken blev røvet eller da man fandt en skorpion i maden hos Cafe Tusindfryd.
Det har været 3 begivenhedsrige dage, og selvom vi har nydt tiden i Højstrup, glæder
vi os til at komme hjem til Højmarkskolen igen.
Tina L. Poulsen
Hej jeg har været i news i en dag og det var sjovt. Da jeg skulle smage så tabte jeg
pandekagen og så grinede vi i cafe tusind fryd og så skulle jeg interviewe de andre og
så skulle jeg sige noget og så skulle vi passe spille biksen og så optog vi videoer og
så skulle vi se videoer bagefter og så skulle vi snakke om videoerne og her i dag har
vi et hårdt program fordi vi skal nå alt muligt at vi skal interviewe og spise mad og
passe biksen og få massage.
Lasse Sommer, E3

BANKEN

KONTOUDTOG

BANKEN
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LEGOFABRIKKEN

CAFETUSINDFRYD

A-DAGE I 2. ÅRGANG
De 3 A-dage på 2. årgang stod i ”magnernes” tegn.
De første dage blev der arbejdet i forskellige værksteder, som dels omhandlede magnetisme og kort og eleverne virkelig gik op i emnerne.
I et af værkstederne skulle der laves spil med magneter og nogle af de produkter, der
kom ud af dette var virkelig flotte om gennemarbejdede.
Fredag lavede eleverne – gruppevis - deres egne O-løb, som en af de andre grupper
skulle gennemføre og også her var arbejdede eleverne med stor interesse for emnet.
Alt i alt var det nogle succesfulde dage, hvor faglighed og engagement gik hånd i
hånd.

Niels Kyvsgaard
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NYT FRA 7.ÅRGANGS ARBEJDE MED ODYSSEUS

STEMNINGSBILLEDER FRA OPEN AIRKONCERTEN
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BOGAFLEVERING

For 1. til og med 8. årgang er der bogaflevering den 25. og 26. juni..

1. til og med 6. årgangs bøger skal afleveres på biblioteket.

7. og 8. årgangs bøger skal afleveres i nr 10 efter at de er blevet bibbet ud på biblioteket.

I uge 25 skal I aflevere alle de biblioteksbøger, I har lånt på Skolebiblioteket.
Er I derefter nulstillet, må I låne bøger til sommerferien.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Sidste skoledag er fredag den 27. juni:
Alle elever fra 0. til og med 8. klasse møder kl. 7.45.
Skoledagen slutter kl. 12.30, hvorefter eleverne har sommerferie.
SFO har normal åbningstid.
Første skoledag er mandag den 11. august:
Alle elever i 0.- 9. klasse møder kl. 7.45.
Første modul kl. 7.45-9.15 er med klasselæreren og ellers følges dagens almindelige
skole-skema.
Forældre er velkomne til at deltage fra kl. 7.45 – 9.00, hvorefter vi byder på en kop
kaffe i fællesrummet.
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Skolemælk:
Klasserne har fået udleveret tilmeldingskort til skolemælksordningen.
Hvis man ønsker, at eleven skal have mælk fra skolestarten, er det nødvendigt at
overholde betalingsfristen. Se venligst det uddelte indbetalingskort.
Glemte sager:
I den sidste uge fra den 23.-27. juni er glemt tøj og lignende lagt frem i glasgangen
ved 3.-6. klasserne.
Værdigenstande kan ses/afhentes på servicelederens kontor.
Da vi ikke har opbevaringsmuligheder, bliver ikke afhentet tøj og lignende efterfølgende afleveret til Dansk Røde Kors.
Næste års grundskema:
Grundskemaet for skoleåret 2014/2015 kan, når det er klart, ses på Forældreintra.
Buskort:
Buskortberettigede elever afleverer deres buskort til klasselæreren den sidste skoledag inden sommerferien. Eleverne må køre gratis hjem denne dag.
Første dag efter sommerferien får eleverne udleveret et nyt buskort.
Eleverne må køre gratis til skole denne dag.
Skolefoto:
I næste skoleår er der fotografering den 12. – 15. august.
VI ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER.

Indlæg til kommende Kontaktblad kan afleveres på skolens kontor senest onsdag
den 27. august 2014
Med venlig hilsen Lone Fokdal
Højmarksskolen
Højmarksvej 16
DK‐6670 Holsted

Telefon: 7996 5160
E‐mail: hoejmarkskolen@vejenkom.dk
www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk

