Nyt fra Højvangskolen – juni 2017
Nye medarbejdere:
Vi er nu færdige med ansættelse af lærere og pædagoger til næste skole år.
Pædagog:
Elise der tidligere har været rotationspædagog på skolen er blevet fast ansat, som pædagog på
skolen
Ny studerende i indskolingen – vi har fået ny pædagog studerende i Indskolingen – han hedder
Jesper og skal være der det næste halve år
Lærere:
Vi har ansat 7 nye lærere til næste skole år
Line
Kommer fra en stilling i Thisted – Line skal være i fase 3 og er ny klasselærer i kommende 4A
Hanne
Kommer fra en stilling på Byplanevejen – Hanne skal være i fase 3 og skal være klasselærer i
kommende 4B
Gitte
Kommer fra en stilling på Stolpedalskolen – Gitte skal være i fase A og skal have kommende 3A
og følger med dem i fase 3.
Pernille
Kommer fra en stilling på Mors – Pernille skal være i fase B og skal være klasselærer i kommende
3B.
Heidi
Kommer fra en stilling på Løvvangskolen – Heidi skal være i fase A og er kommende klasselærer i
1A og dansklærer i 2A.
Simon
Er færdig uddannet til sommer – Han skal være i ADHD afdelingen og har fokus på de naturfaglige
fag – Simon er uddannet fysiklærer.
Didde
Er færdig uddannet til sommer – hun skal have Lottes barselsvikariat.
Næste skoleår:
Der er vedhæfte et særskilt dokument med oversigt over klasselærere, dansk og matematik
lærere næste skoleår.
Skolebestyrelsens årsmøde 13/6:
Husk at tilmelde jer til skolebestyrelsens årsmøde. Ud over formandens beretning, kommer
skolens kor og synger, Lene fremlægger skolens trivsels rapport, Elevråds formanden fremlægger
hendes undersøgelse af elevernes oplevelse af faglig fordybelse ig understøttende undervisning.
SÅ bak op og tilmeld jer på intra
Ipads - 9.kl.
Husk at tage stilling til om I vil købe jeres ipad. Der er sendt særskilt besked om, hvordan I gør.
Aktivitetsdag
Torsdag den 22. juni har vi aktivitetsdag på Højvangskolen kl. 10.30 – 14.00. Der er almindelig
skolegang kl. 8.00 – 10.00. Nærmere information om denne dag hjemsendes.

Dimission
Tirsdag den 20. juni kl. 19.00 – 21.00 afholdes der dimission for afgangselever på Højvangskolen.
Arrangementet er for både B-hus og fase 6 elever og deres familier. Der er udsendt særskilt
invitation til aftenen. Vi glæder os til at se jer denne særlige aften.
Årsafslutning
Fredag den 24. juni er sidste skoledag inden sommerferien. Eleverne møder kl. 8-12, der kommer
program for dag særskilt.
Det nye skoleår
Første skoledag for 1.-9. klasse og for Sektion 10 er torsdag den 10. august kl. 8.00.
0. klasse starter ligeledes onsdag den 10. august - men først kl. 10.30. Forældre er meget
velkomne.
Tandklinikken i sommerferien
Tandklinikken holder lukket fra den 26. juni til og med 9. august 2017.
Ved akut behov for tandlægehjælp kan vagtklinikken kontaktes alle hverdage på tlf. 2520 2900 kl.
8.00 – 15.00. Vagtklinikken ligger Filstedvej 10, Aalborg.
Med ønske om en god sommerferie til jer alle 

Venlig hilsen
skolens ledelse

Højvangskolen

Vigtige datoer i juni

1. - 2. juni:

Projektuge 6. og 7. årgang

1. juni.

Frivillige skole/hjemsamtaler i 3.b

2. juni:

Mundtlige prøver, 9.a engelsk

6. juni:

4.a har besøg af SOS-børnebyerne

7. juni:

Mundtlige prøver, 9.a naturfag

8. juni:

Mundtlige prøver, 9.b engelsk
Frivillige skole/hjemsamtaler i 3.a
Informationsmøde i A-huset for kommende 0. kl. elever for forældre

12. juni:

Mundtlige prøver, 9.a matematik

13. juni:

Skolebestyrelsens årsmøde
Skolebestyrelsesmøde

15. juni:

Mundtlige prøver, 9.b naturfag
0.a og 0.b på cykeltur

19. juni:

Mundtlige prøver, 9.a samfundsfag

20. juni:

Dimission

21. juni:

Forældremøde i Sektion 10

22. juni:

Aktivitetsdag for hele skolen
Fase 6A på tur til Fårup Sommerland

23. juni:

Sidste skoledag inden sommerferien

