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Den årlige generalforsamling løb af stablen den 14. marts. På dagsordenen var beretningerne fra
henholdsvis bestyrelsesformand og skoleleder. Begge gjorde status over det forgangne år og
berettede om forventningerne til det kommende år. Skolens tilsynsførende afgav sin erklæring.
Tilsynserklæringen kan læses på skolens hjemmeside. Efter fremlæggelse af skolens regnskab var der
valg af bestyrelsesmedlemmer. Der var genvalg til Rikke Rye Hahn, Dorthe Kirkgaard Nielsen og Adam
Ringsby-Brandt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Martin Adamsen valgt.
Skolegården er blevet totalrenoveret. I fem uger har alle måttet finde nye veje til og fra deres
klasselokaler, mens arbejdet stod på. Når vi nu nyder synet af den nye skolegård, har vi næsten glemt
den gamle, hullede og ujævne asfaltbelægning. Det er en
fornøjelse at se, hvordan den nye, åbne og lyse skolegård
er blevet indtaget af elever og lærere til leg, samlinger,
happenings og undervisning.

Teater 2000 var på besøg i ugen op til påskeferien. De forbereder et teaterstykke, som senere skal vises i
skolerne. Men inden stykket er klar til at blive opført, prøver de forskellige effekter af hos os. De var med til at
berige os alle med finurlige indslag i frikvartererne. Det foregik meget passende i skolegården.
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Haahrs Skole var sammen med forsorgsmuseet vært for DR P4-fyns event om danmarkshistorien.
Danmarks Radio sætter i år fokus på danmarkshistorien. Måske har I set de første afsnit af den nye serie om
danmarkshistorien, som sendes søndag aften
over ti uger. DR P4-fyn har fokus på formidlingen
til skoleelever og har været rundt i fem
forskellige byer på Fyn med en stort anlagt
historie-event. I Svendborg havde vi sammen
med Forsorgsmuseet tilbudt os som værter. Hos
os foregik det i gymnastiksalen, hvor 1000 elever
i dagens løb blandt andet så klip fra DR1-serien:
Historien om Danmark, oplevede historiske
hverdagssituationer via virtual-reality briller og
løste en digital personlighedsquiz.
Vi går så småt og glæder os til forårskoncerten torsdag den 27. april.
I år bliver temaet ”filmmusik”. Eleverne er godt i gang med at øve sig på de musikalske indslag og jeg kan
allerede nu fortælle at I har noget at glæde jer til. Vi starter i Midtbyhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 18.
I pausen vil SG-huset sørge for, at det er muligt at købe en lille snack samt noget at drikke.
Planlægningen af det kommende skoleår er i gang og i den sammenhæng er det er en fornøjelse af kunne
fortælle, at Mette Caspersen efter sommerferien vender tilbage efter orlov og Søren Haagen har revurderet
sin situation, hvilket betyder at han alligevel ikke søger orlov i det kommende skoleår.
Center for Undervisningsmidler udlåner undervisningsmaterialer. En mulighed vi på Haahrs Skole ofte
benytter os af i forbindelse med lån af bøger i klassesæt. De ændrer nu deres procedure, således at skolerne
løbende skal erstatte de materialer, de ikke har modtaget senest en uge efter afleveringsfristen. Det betyder,
at vi modtager en regning på det skyldige beløb, hvis vi ikke afleverer til tiden. En regning vi vil sende videre til
den elev, der er ansvarlig for bogen. Vi skriver på Forældreintra, hvornår der udleveres en bog til jeres barn og
giver samtidig besked om, hvornår bogen skal afleveres. Vi håber på denne måde at kunne aflevere rettidigt og
undgå regninger.
De unge er vældig meget på sociale medier og mange af deres sociale relationer plejes der. Der er mange
faldgrupper og der opstår hele tiden nye. Det er vigtigt at forholde sig til, hvordan man opfører sig overfor
hinanden, både i det virkelige liv og på de sociale medier. Det handler om alt fra hvor og hvornår man bruger
sin mobil, hvordan man svarer på sms, i hvilke sammenhænge vi tager billeder og deler dem. Det handler
dybest set om at kunne begå sig, tage del i og bidrage til fællesskaber og opføre sig ordentligt.
På skolen har vi aftaler om brugen af mobiltelefon, pc og tablet. Vi inddrager disse og de sociale medier i
undervisningen, når det giver mening. Samtidig forholder vi os kritisk til brugen af dem ved at belyse nogle af
faldgrupperne, drøfte etik og moral og inddrage eksempler på misbrug. Desuden kommer SSP hvert år på
udvalgte årgange i B-afdelingen og fortæller om lovgivningen på området, om hvilke problemstillinger de
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oplever i Svendborg og på landsplan og om deres anbefalinger i et forsøg på at hjælpe eleverne til at undgå de
værste fælder.
Digitale medier er ikke dannelsens undergang. Det er overgangen til en ny dannelse. Som forældre har man et
stort ansvar. Man sender ikke sine børn ud i trafikken uden at have lært dem trafikreglerne og det er en
øvelse, der tager flere år. I trafikken som på nettet er det vigtigt, at man som forældre tager sine børn i hånden
og fungerer som gode rollemodeller og vejledere. Man kunne i snakken med sine børn blandt andet tage afsæt
i Red Barnet og Egmontfondens anbefalinger:
SMART regler til børn (8-12 år):
Sæt grænsen. Bloker ubehagelige personer og hjemmesider. Læg ikke private oplysninger om dig selv ud på
nettet
Mød ikke en ven fra nette alene. Tal med dine forældre, hvis du vil møde en, du kun kender fra nettet. Gå
aldrig alene til møde.
Anmeld ulovligheder og snyd. Gem beviserne og anmeld snyd eller ondskabsfuld opførsel.
Respekter andre. Skriv pænt og læg ikke billeder eller private oplysninger om andre ud på nettet.
Tal med en du stoler på. Husk, det hjælper altid at tale med nogen, hvis du har oplevet noget dårligt.
SMART regler til teens (13-16 år)
Sæt grænsen. Del kun billeder og oplysninger, som hele verden må se – når du én gang har sendt et billede,
har du mistet kontrollen over det.
Mød ikke en net-kontakt alene. Tag en ven med, hvis du skal møde én, du kun kender fra nettet. Aftal at
mødes på et sted, hvor der er andre mennesker – og fortæl det til dine forældre, inden du tager afsted.
Anmeld og bloker. Bloker ubehagelige personer. Hvis du oplever noget groft eller grænseoverskridende, så
gem beviserne og anmeld det.
Respekter andre. Skriv respektfuldt til og om andre. Spørg før du deler ting fra andres privatliv.
Tal med en du stoler på. Husk, det hjælper altid at tale med nogen, hvis du har oplevet noget ubehageligt.
Deling af krænkende billeder er forbudt ved lov. Alligevel sker det oftere og oftere, hvilket bekræftes af, at
man tit kan se og læse om det i nyhederne. Det vil nok være naivt at tro, at det ikke også gør sig gældende i
Svendborg og blandt elever på Haahrs Skole. Det handler i bund og grund om, at vi tager fat i ovenstående og
hjælper vores børn på vej.
Vi må som forældre erkende at udviklingen på området går så hurtig at vi knap kan følge med. Hvis man har
brug inspiration, vil det være oplagt at gå på opdagelse på hjemmesiden: http://www.sikkerchat.dk/. Her er
der oplysninger og vejledning om alle aspekter i forhold til brugen af de sociale medier.
Vil man vide mere om ”deling af krænkende materialer” kan jeg varm anbefale udsendelsen ”Ung, nøgen og

udstillet” fra DR2. https://www.dr.dk/tv/se/ung-noegen-og-udstillet/-/ung-noegen-og-udstillet
Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en god påske!
Venlig hilsen
Michael Graugaard
Skoleleder
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