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Knapt havde vi afsluttet den skemafrie uge, hvor fokus var på FN´s 17
verdensmål inden julen og alle dens traditioner fik vores fulde opmærksomhed.
December begyndte med juleklip, hvor klasselokalerne blev pyntet på behørig
vis. Siden har vi haft fornøjelsen af 2. årgangs juleforestilling, Lucia med 5.
årgangs piger, vals med 1. årgang og Les Lanciers med 8., 9. og 10. klasserne i
Midtbyhallen. Som afrunding af året var vi til juleafslutning i Vor Frue Kirke,
hvor vi for første gang havde fornøjelsen af at høre skolens nye kor. En dejlig og
stemningsfuld anledning til at ønske hinanden en god jul og godt nytår.

Som I har kunnet læse i avisen, har Haahrs Skole købt en stor del af
parkeringspladsen ved Badmintonhallen. Det har vi gjort med henblik på at opføre
vores egen hal, som ud over de traditionelle faciliteter til diverse boldspil, omklædningsrum
og depoter også skal rumme 4 klasselokaler. Det er vores mål, at hallen udover at give gode
rammer for idrætsundervisningen også skal forbedre rammerne for sfo-aktiviteter, musical,
forårskoncert og tilsvarende arrangementer.
Skolen har i mange år haft et ønske om lokalefaciliteter, der kunne give plads til
fællesskabsskabende arrangementer og samlinger for alle elever og personale. Nu ser det ud
til at lykkes.
Købet af grunden er dog betinget af flere forhold. Dels af eventuelle restriktioner i den
kommende lokalplan, dels af jordbundsforholdene og dels af en endelig godkendelse af købet
på skolens generalforsamling den 15. marts.
Vi er i gang med de geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene i området langs
Dronningemaen, hvor hallen skal bygges.
I købet indgår en aftale om, at den nye hal skal leve op til en række betingelser, herunder at
Svendborg Badmintonklub - i badmintonsæsonen - lejer sig ind i hallen alle hverdage efter
skoletid.
Den gamle badmintonhal bliver først revet ned, når skolens hal er indflytningsklar. Det
forventer vi at den er inden sommerferien 2019. I forbindelse med købet har vi lavet en aftale
med Svendborg Kommune om, at de står for alle arealer omkring hallen og dermed også
genetablering af parkeringspladser.
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Jeg vil i de kommende nyhedsbreve fortælle om udviklingen i byggesagen, i takt med at den
skrider frem.
International dimension
Som opfølgning på sidste nyhedsbrev og orienteringen om skoleårets nye tiltag kan jeg
fortælle, at valgholdet i ”international dimension” er godt i gang med at formidle
informationer om dem selv, deres skole, Svendborg og Danmark til eleverne på de to skoler i
henholdsvis Kroatien og Tjekkiet, som de skal besøge i 2018.
I uge 50 havde de besøg af skolens bestyrelse, Svendborgs kommende borgmester Bo Hansen
og den kommende formand for ”Børn og Unge” Henrik Nielsen, som alle hørte en veloplagt
fortælling om projektet, som er støttet af Erasmus+. Det gav en god kontakt til kommunen og
åbnede for en række muligheder i kommunalt regi, når de skal have besøg fra de andre lande.
DM i Fagene er en konkurrence, hvor elever fra grundskolens ældste klasser dyster i skolens
fag. Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på fagligheden og den faglige udvikling hos
eleverne under overskriften ”De stolte nørder”. Sigtet er, at DM i Fagene skal være med til at
styrke deltagernes evne til at koble skolens fag med omverdenen, videreuddannelserne samt
det fremtidige arbejdsmarked.
I år deltog en række elever fra Haahrs Skole i fagene matematik og historie. 3 elever fra
henholdsvis 7. og 8. årgang blev blandt de 11 bedste i Syddanmark og kvalificerede sig til
landsfinalen i historie, som finder sted i Aarhus den 31. januar.
Til lykke til Victor, Karla og Freja. Godt gået!
125-års jubilæum
Haahrs Skole blev grundlagt i 1893, hvilket betyder at skolen i 2018 har 125 års jubilæum. Det
ønsker vi naturligvis at fejre. Det kommer til at ske i forbindelse med skolefesten og skolens
fødselsdag den 1.september.
Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår!
Venlig hilsen
Michael Graugaard
Skoleleder
NB
Første skoledag i det nye år er onsdag den 3. januar. Bemærk de nye skemaer. Vi glæder os til
at se alle igen i det nye år.
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