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Velkommen til skoleåret 2018/2019
Skoleåret er nu for alvor kommet i gang.
Efter en sommer med udsædvanligt godt sommervejr
mødte eleverne ind til en skoleuge, hvor regnen viste
sig for første gang i mange uger. Det betød, at vi måtte
skubbe den traditionsrige velkomst ved flagstangen fra
første skoledag til fredag morgen. Det gav anledning
til, at de nye 0. klasser deltog, og dermed kunne få en
ekstra varm velkomst af de andre elever.
Samlet startede 650 elever skoleåret, og vi har et
jævnt stigende elevtal.
Det er vi glade for og stolte over!
Forældremøder og skolebestyrelsen
Som vanligt er august og september højsæson for
forældremøder. For flere af jer har det været et goddag
til nye lærere og pædagoger samt en helt ny afdeling.
Hele vejen rundt har der været meget fin opbakning,
og gode drøftelser ude i de enkelte klasser. Tak for
det!
Igen i år har det været muligt at møde et medlem fra
skolebestyrelsen, der kort har præsenteret sig selv,
arbejdet i bestyrelsen, samt hvad I som forældre kan
bruge skolebestyrelsen til.
Som bekendt blev der inden sommerferien sammensat
en skolebestyrelse med nye ansigter, samt nogle
fortsættere fra den tidligere bestyrelse.
På første møde efter ferien skulle bestyrelsen
konstituere sig, og formand for skolebestyrelsen blev
Mikkel Graugaard, næstformand blev Jakob Lønvig.
Tillykke til dem begge med valget.
Følg skolen på Facebook
Når mange hundrede elever og voksne er samlet på
skolen fem dage om ugen, vil der være masser af
gode aktiviter, der er værd at fortælle om.
Som forældre er jeres opbakning og engagement i
forhold til skolen enormt vigtig, og jeres løbende
interesse for vores liv og dagligdag er medvirkende til
det fortsatte gode samarbejde mellem skole og hjem.
En af de måder skolen giver mulighed for indblik er via
skolens Facebook-side. Her lægges billeder og
omtaler ud, som gør det let af følge livet på skolen.
Så det er bare om at trykke
Åben Skole
I Favrskov Kommune arbejdes der meget fokuseret
med Åben Skole, hvor det omkringliggende samfund
bringes ind i skolen og omvendt.

Det betyder, at eleverne i løbet af skoleåret møder
forskellige aktiviter og tilbud, der er en del af åben
skole-tænkningen.
Som et af disse tiltag skal 4. årgang på en minidannelsesrejse med en overnatning i København.
Alle kommunens 4. klasser skal i løbet af efteråret på
denne tur kaldet Kend Dit Land, og formålet er til dels
socialt, men også at der gives et indblik i nogle af de
mange kulturelle tilbud, som findes rundt om i
Danmark.
Specialklassen på mellemtrinnet har også været på tur
med Kend Dit Land – dog uden overnatning – og har
besøgt Tangeværket og Herregårdsmuseet Gl. Estrup.
Efter turene er der mulighed for at se nogle
elevproduktioner i Hinnerup Kulturhus, som omhandler
elevernes tur rundt i landet.
A-dage – varierede fredage
Igen i år arbejder de forskellige årgange på at lave så
varierede og indholdsrige fredage som muligt.
Det betyder, at aktiviteten kan være forskellig fra en
fredag til en anden, og at forskellige former for
læringstilgange prøves af.
Tit og ofte er aktiviteterne om fredagen anderledes end
ugens andre 4 skoledage, og der er bedre mulighed
for fordybelse og procesorienterede arbejdsformer og
mere kreativ indhold.
I 0. klasse havde de forleden væddeløb mellem dyr og
aktiviteten Gæt En Lort 

Ny skoleleder på Haldum-Hinnerup Skolen
Fra starten af november hedder skolelederen på
Haldum-Hinnerup Skolen Ditte Lyngby.
Ditte har 7 års erfaring som leder på skoler i Aarhus
Kommune, og hun kommer fra en stilling som
viceskoleleder på Ellevangskolen i det nordlige
Aarhus.
Stort tillykke til Ditte Lyngby med jobbet – vi glæder os
til at byde Ditte velkommen til vores skole.
Aktive frikvarterer – og sikkerheden
Der er god aktivitet i frikvarterne, og nogle af disse er
kørsel på løbehjul og rulleskøjter.
Det er jer som forældre, der skal sørge for, at eleverne
har det nødvendige sikkerhedsudstyr, da skolen ikke
har det til låns. Det er heller ikke muligt, at skolens
medarbejdere kan håndhæve, hvis en elev vælger ikke
at bruge udstyret.
Så derfor – vi opfordrer meget til, at der bliver indkøbt
det nødvendig sikkerhedsudstyr sammen med
løbehjulet eller rulleskøjterne, og at eleverne på den
måde bliver bevidste om, at det følger med, hvis man
skal lave den type aktivitet i frikvarterne.
Skolefest
Sæt et stort kryds i kalenderen den 11. april 2019 –
der er nemlig skolefest på Haldum-Hinnerup Skolen.
Mere info følger…

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med jer alle i
skoleåret 18/19
Mvh
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