
Nyhedsbrev 19. dec. 2019 

Det er 40 år siden… 

2019 har været et særligt år. Vi er nu en hf-

uddannelse med tilhørende kostskole, og det er 

stadig næsten ikke til at begribe! Sikke en 

mulighed, som vi skal gribe med format. Derfor 

inviterer vi alle ansatte på Svinget 5 til en 

visionseftermiddag i Flexika d. 3. feb. kl. 13.45. 

Her er det muligt at møde ind og drøfte sammen 

med andre. Det er også meget fint at komme og 

placere en god idé (gå igen, alt efter 

tid/muligheder ). Der er 24 nuværende elever, 

der har ønsket at blive kostskoleelev pr. 1. januar 

i en forsøgsordning. Vi tager imod d. 6. januar til 

morgenmad anno 2020. 

Vi slår snarest en stilling op som 

kostskolepædagog til besættelse først på året. Vi 

har netop ansat en medarbejder i køkkenet på 30 

timer, som vil blive en central medspiller ind i 

kostskolen sammen med Ditte. Der var 50 

ansøgere. Ole er fortsat aftenvagt gennem hele 

foråret, så vi sikrer stabiliteten på kollegiet for 

alle.  

Optag, hverdag og sammenhængskraft.  

Vores optag i august var virkelig flot, og man kan 

kun være imponeret over det historisk lave 

frafald. Det fortæller flere parallelhistorier, men 

én af dem er, at eleverne oplever at blive mødt af 

undervisere, der er fagligt dygtige og har blik for 

den samlede ”skikkelse” udmøntet i 

anerkendelse, respekt, retning og omsorg for den 

enkelte elev. Vi hører den fortælling om og om 

igen. Den sidder i murværket, den er i vores DNA, 

og I skal alle have en stor tak for, at I møder med 

den indstilling dag efter dag. Vi fortsætter vores 

arbejde i 2020 med ambitionen om faglig og 

social trivsel for alle elever, så de kan blive så 

dygtige, de kan. At høre til i et fællesskab betyder 

noget for alle, og rammende er det, at 

redaktøren af Nissumske Årbog i år indleder med 

en refleksion over hjemløshed, verdensmål og 

håbet om at måtte føle sig hjemme: ”I Nissum 

kommer man hurtigt til at høre til. Her føler ingen 

sig hjemme, før alle føler sig hjemme.” 

Man kommer et stykke for 1,5 mill.  

På blot 14 dage er det lykkes at omsætte en del 

af det ministerielle tilskud, som faldt sent – men 

dog faldt – i 2019. Vi har bestilt nye stole til 

Studiegården, håndværkere til kollegium og 

kantine, etablering af dagligstue (i det gamle 

IT/Flexika), indkøb af TV (lyd, play station), 

infoskærme, billiardbord, bordtennis, renovering 

af fitness, nye grønne planter, julestjerner (fra 

Christiansfeldt), en torso (til biologi), møblement 

til makerspace, pod cast-udstyr, havemøbler, 

parasoller, grill etc. Tak for hjælpen til alle jer, der 

har bidraget med jeres viden i dette ret brede 

katalog. Vores ønske er at begge uddannelser får 

meget ud af, at vi har fået kostskole på matriklen. 

Opstart 

Undervisningen begynder igen mandag d. 6. 

januar kl. 8.10. 1. hf har almindeligt skema. Vær 

opmærksom på, at der er nye bustider pr. 15. 

dec. 2019 (udsendt af Jette sammen med skema). 

Som udgangspunkt giver vi ikke tidligere fri pga. 

en uhensigtsmæssig bus el. togforbindelse, men 

hvis I vurderer (sammen med eleverne), at en 

pause skal flyttes af god grund – så er det bare 

sådan. Der er ikke samling i uge 2., da 2.hf er til 

eksamen mandag/tirsdag/onsdag, og der er 

terminsprøver onsdag, torsdag og fredag I samme 

uge. Vi afvikler mest mulig undervisning i 3.o i 

uge 2, primært dansk og engelsk. 

Tak for 2019 

Tak til jer alle for jeres store indsats på Hf i Nørre 

Nissum i 2019. Vi glæder os til 2020. Mandag d. 

13. januar sætter vi sejl med årets første hf-

undervisermøde, hvor vi bl.a. skal drøfte 

afrundede udviklingsprojekter i 19 og kommende 

for 20. 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR! 

Mange hilsner Tina 


