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Til elever og forældre

Nyhedsbrev
Sommer, 2018

”Vov det halve øje! Spræng din spændetrøje.
Tro at det kan nytte, det du gør og det du vil.
Gå i lag med livet. INTET det er givet
Går det galt så prøver du blot én gang til”
Med disse ord fra ”Den positive jantelovs vise” sender vi i disse dage eleverne fra 9. og 10.
årgang videre ud i livet, når vi holder translokation. Det er med stolthed men også vemod vi
tager afsked med eleverne og sender dem videre på en ungdomsuddannelse. Translokationen
er en hyggelig og lidt højtidelig anledning til at takke elever og forældre for godt samarbejde
og gode år.
Siden sidste nyhedsbrev har vi – ud over den almindelige undervisning – haft gang i
mange aktiviteter. Lad mig blot nævne lejrskoler, studieture, sidste skoledag for 9. og 10.
årgang, forårskoncert, eksamen, skemafri uge og her mod slutningen af skoleåret idrætsdag
og den traditionelle sommerafslutning. Nu er vi ved at være klar til sommerferie.

De fysiske rammer er hele tiden under udvikling. Det store projekt er naturligvis hallen,
som afventer kommunal behandling. Det har været nødvendigt med en dispensation fra
kommuneplanen, hvilket har betydet politisk behandling og høring. I disse uger har
lokalplanen så været igennem diverse udvalg og i denne uge har byrådet besluttet at sende
lokalplanen i høring. Om alt går som planlagt, er der afsluttende politisk behandling i
slutningen af november, hvorefter vi kan sende projektet i udbud.
I mellemtiden har vi dog gang i andre forbedringer af de fysiske rammer. I løbet af
sommerferien vil klasselokaler, gangarealer og trapper i det røde hus - hvor 7. årgang holder
til - blive total renoveret. Det vil komme den nye 7. årgang til gode ved begyndelsen af det
kommende skoleår og det ved jeg, de glæder sig til.
I forbindelse med 125-års jubilæet forventer vi at kunne afsløre næste etape af legepladsen
ved det Blå hus. Hvad det indeholder, vil vi vente med at afsløre til jubilæet, men
håndværkerne forventes at gå i gang i slutningen af sommerferien.
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Vi fejrer hvert år skolens fødselsdag i forbindelse med skolefesten, men i det
kommende skoleår bliver det noget helt særligt. Den 1. september er det nemlig 125 år siden
Svendborg Privatskole blev etableret. I første omgang foregik undervisningen i saddelmager
Lunds ejendom i Kattesundet, men samme år besluttedes det at bygge en ny skole på
Grubbemøllevej 30.

Under overskriften ”Vores skole i 125 år” tager vi hul på fejringen allerede mandag op til den
1. september. Frem til skolefesten torsdag den 30. august vil vi nemlig på alle årgange arbejde
med udvalgte perioder fra 1893 til 2018 og forberede en udstillingslabyrint med tidstypiske
træk. Til skolefesten vil alle deltagere komme en tur igennem labyrinten. Aftenen slutter som
sædvanligt kl. 21. I år vil vi dog slutte med et festfyrværkeri, som skal være med til at bringe
Haahrs Skole ind i fremtiden. Glæd jer!
Fredag den 31. august fejrer vi sammen med eleverne jubilæet med kagemand, indvielse af
den nye legeplads og underholdning. I A-afdelingen får de fornøjelsen af ”Dyr i drift”, mens
B-afdelingen får besøg af PerVers.
Lørdag den 1. september holder vi reception fra kl. 14 – 16 for tidligere elever, naboer og
andre interessenter.
Persondataforordning eller GDPR er også nået til Haahrs Skole. Grundlæggende
handler forordningen om, hvordan vi opbevarer og behandler private oplysninger. Derfor har
vi gennemgået strømmen af personlige data som tilgår skolen. Det har betydet ændringer i
nogle interne procedurer og aftaler med databehandlere, men også ændringer i skolens it_______________________________________________________________________________________________________________
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politik, i indskrivningsblanketterne og formulering af en egentlig privatlivspolitik.
Privatlivspolitikken kan I finde på skolens hjemmeside under det første faneblad.
I forbindelse med sommerferien tager vi afsked med:
Helle Heister, som det seneste år bl.a. har været dansk- og klasselærer i 4.a. Helle har de
seneste år løst flere forskellige opgaver for skolen. Altid kompetent og med stor arbejdsiver og
godt humør.
Mette Tertz, som har været ansat på skolen i 10 år. Mette hun har været et stærkt kort
indenfor de kreative fag, kristendom og dansk. Vi siger farvel til en altid positiv, inspirerende
og dygtig kollega. Mette fortsætter sit arbejdsliv udenfor skoleverdenen indenfor den kreative
og kunstneriske verden.
Brian Østergaard, som har været viceskoleleder på Haahrs Skole i 6 år. Vi tager afsked med
en dygtig viceskoleleder, der altid arbejder velstruktureret, med overblik og med ønsket om at
lave god skole. Brian har fået ansættelse som skoleleder på Marie Jørgensens Skole i Odense.
Vi tager således afsked med tre værdsatte og dygtige kolleger og ønsker dem alle held og
lykke.
Det nye skoleår byder på nye kolleger:
Mie Munk, som er 33 år og næsten lige flyttet til Svendborg fra København. Mie underviser i
dansk, idræt, billedkunst, engelsk og natur/teknologi. I det kommende skoleår skal Mie bl.a.
være dansk- og klasselærer i 1.a, ligesom hun skal være vejleder i DSA og læsning.
Anne Krog, som er 35 år. Anne bor på Thurø med sin familie. Anne underviser bl.a. i dansk,
tysk, musik og billedkunst. I det kommende år bliver hun tæt tilknyttet 0. årgang, men skal
også undervise i håndværk og design, musik og tysk.
Jan Schou, som er 53 år. Jan kommer fra Højby, hvor han bor med familien. Jan bliver
matematik- og klasselærer i 6.a og skal desuden undervise i natur/teknologi, biologi, geografi
og fysik/kemi.
Jens Haugstrup-Andersen, som bliver skolens nye viceskoleleder. Jens kommer fra en
stilling som lærer i overbygningen og som leder af Pædagogisk Læringscenter på Vissenbjerg
Skole, hvor han har været ansat i 14 år. Jens er 42 år og bor i Odense SØ med sin familie. Jens
har stor erfaring med informationsteknologi og deltaget i såvel nationale som internationale
projekter. En erfaring vi glæder os til at kunne drage nytte af.
Gitte Gibe, som er ansat som lønbogholder. Gitte byder ind med erfaring fra de frie skolers
verden. Gitte bor i Svendborg, men arbejder pt. i Nyborg.
Vi glæder os til at tage imod de nye lærere, viceskoleleder og bogholder og til at
præsentere dem på første skoledag!
Fripladstilskud for skoleåret 2018-19
Husk at ansøgninger om at komme i betragtning til fripladstilskud for skoleåret 2018-19, skal
være afleveret til skolen (personligt eller på mail: haahrs@haahrs.dk)senest den 1. september,
2018.
Ansøgningsskema ligger på Forældreintra.
Ansøgningsskema kan også afhentes på skolens kontor.
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Evt. spørgsmål kan rettes til skolens kontor på 62172874 eller på Haahrs@haahrs.dk
Skemaet for det kommende halvår er synligt i intra. For at opnå fleksibilitet i
tilrettelæggelsen lægger vi skemaer for et halvt år ad gangen. Det betyder, at eleverne op mod
jul får et nyt skema gældende fra jul til sommer.
Første skoledag efter ferien er fredag den 10. august, hvor eleverne i 1. – 9. klasse møder
kl. 8. Kl. 8.15 er der fælles velkomst i skolegården. Resten af dagen frem til kl. 11.35 foregår i
klasserne, hvor eleverne er sammen med deres klasselærere.
De nye elever på 0. årgang møder til deres første skoledag kl. 9.
For 10. årgang er der et særligt opstartsprogram, som starter med introtur.
På gensyn og god ferie til alle!
Venlig hilsen
Michael Graugaard
Skoleleder
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