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Først og fremmest vil jeg sig tak til alle, både elever, forældre og personale for en herlig sommerfest.
Vejret var med os og stemningen var i top. For eleverne har det meget stor værdi, at have deres
forældre med på skolen. For skolen og
klassernes lærere og pædagoger er den
store deltagelse et vigtigt tegn på jeres
opbakning – ikke bare til jeres egne børn,
men også til klassens og skolens
fællesskab.
Tak for en hel igennem vellykket aften!

Trafikken på og ved Skt. Annevej er overvældende – især om morgenen, hvor mange børn afleveres
i skolen. Efterhånden som vi kommer længere hen på året, bliver morgenerne både mørkere og mere
regnfulde. Af samme årsag er risikoen for uheld stigende. Vi vil gerne undgå uheld med sammenstød
mellem biler, cyklister og børn. Det er kommunens opgave i samarbejde med politiet at regulere
trafikken ved skiltning og vi har påpeget problematikken overfor Vej og Trafik. Der er dog en løsning
der ligger ligefor, nemlig at aflevere børnene på parkeringspladsen ved badmintonhallen. Jeg vil derfor
henstille til, at I benytter denne mulighed.
Skolens udeområder er velbesøgte udenfor skoletid og det har vi det rigtig fint med, når bare
gæsterne behandler tingene pænt og i øvrigt opfører sig ordentligt. Desværre har vi det seneste års tid
haft besøg af folk, der ikke behandler tingene med respekt. Enkelte gange har det resulteret i smadrede
ruder, flasker mm. Det sket typisk hen under aften og i weekenderne. Vi har forsøgt os med øget
opmærksomhed uden at det har haft den store effekt.
Som følge heraf – og på politiets opfordring – vil vi i den kommende tid indføre videoovervågning
indenfor skolens område. Vi håber først og fremmest, at det vil have en præventiv virkning.
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Overvågningen vil kun finde sted et begrænset tidsrum, nemlig efter skolens lukketid og i weekender.
Materialet vil udelukkende blive brugt som opfølgning på konkrete tilfælde af hærværk og lignende.
To nye tiltag er sat i værk i dette skoleår, nemlig kor for B-afdelingen og et Erasmus+ projekt:
Vi har et ønske om at opbygge et slagkraftigt kor for skolens ældste elever. Et kor der kan give
vores elever mulighed for at indgå i et unikt fællesskab, udfordre den enkelte deltager på samarbejde,
sangkraft og selvdisciplin og samtidig et kor der kan være med til at skabe stemning i det daglige og
repræsentere skolen ved forskellige lejligheder. Koret er kommet godt i gang. Ind til videre består det
af 20 sangglade elever med Pia og Morten i spidsen. Vi glæder os til at høre de første resultater af de
mange timer i øvelokalet.
Vores fokus på det internationale har fået en ny dimension. Med baggrund i et samarbejde med
skoler fra Tjekkiet, Slovakiet, Kroatien, Tyrkiet og EU-støtte til et internationalt partnerskabsprojekt,
har vi på 8. årgang oprettet et valghold i ”den internationale dimension”. Overordnet set ønsker vi med
valgholdet at understøtte elevernes personlige udvikling og at give dem et bredere perspektiv på
tilværelsen. Samtidig ønsker vi at give dem både forudsætninger for og anledning til, at forholde sig
ansvarligt til det at være ung i Europa.
Konkret fordyber elever og lærere sig i landenes historiske og aktuelle udvikling og deres
tilknytningsforhold til Europa, samt de udfordringer der fra deres perspektiv er ved at være ung i
Europa. Det foregår i løbende kommunikation med elever på de samarbejdende skoler.
Partnerskabsprojektet er 2-årigt og undervejs vil eleverne skulle besøge de medvirkende skoler,
ligesom de selv skal være værter for dem, når de kommer her.
Lisbet Thue Hansen har de sidste knap 10 år være en fast del af skolens administration. Som
forretningsfører har hun spillet en central rolle på kontoret, hvor mange sikkert har haft fornøjelsen af
at træffe hende i forbindelse med personlige henvendelser. Lisbet har nu besluttet sig for at gå på
pension og flytte til Ærø og har derfor opsagt sin stilling med udgangen af oktober.
Lisbet har ydet et stort og altid helhjertet bidrag til Haahrs Skole. Hun har været god til at skabe
gennemsigtighed, rutiner og orden i de administrative opgaver, ligesom hun hver dag har bidraget med
godt humør, overskud og nærvær. Lisbet ønskes alt godt i sit otium.
Den 1. november tager vi imod Lisbets afløser, som er Heidi Skov. Heidi kommer fra en stilling som
administrativ medarbejder på Nordagerskolen i Ringe. Vi glæder os til at tage imod Heidi.
Den 1. november bliver også første arbejdsdag for Sabina Schødts, som er vores nye årgangspædagog.
Sabina får sin daglige gang i SFOén og bliver i første omgang en del af det blå hus, hvor hun særligt
vil være knyttet til 1. årgang. Sabina har tidligere været pædagog i Rantzausminde Børnehave. Vi
glæder os til at tage imod Sabina.
Venlig hilsen og god efterårsferie!
Michael Graugaard
Skoleleder
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