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Den årlige generalforsamling løb af stablen den 15. 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, som kan læses på skolens hjemmeside. Efter fremlæggelse af skolens
regnskab var der valg af bestyrelsesmedlemmer. Der var genvalg til Peter Sloth, Søren
Kvistgaard og Ole Mortensen. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Ditte Marie Büchert valgt.
Tillykke til dem alle!

”International dimension” er navnet på et interessefag for eleverne på 8. årgang, hvor en
flok elever med stor interesse fordyber sig i internationale forhold og knytter konkrete
kontakter til skoler i henholdsvis Slovakiet, Tjekkiet, Kroatien og Tyrkiet. Projektet er et
toårigt Erasmus+ projekt og som sådan støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
I marts var vores elever på 8 dages udveksling til Kroatien, hvor de i tæt samarbejde med
elever fra de andre lande havde fokus på historiske og sociale forhold og selvfølgelig
personligt samvær med eleverne fra de samarbejdende skoler.
Det var 8 intensive dage, der gav indsigt i og forståelse af samfundsforhold og personlige
vilkår for jævnaldrende i et land med en hel anden historie end den vi kender hjemmefra. På
den lange bane er en sådan indsigt og indlevelse med til at udvide de deltagende elevers og
læreres horisont og med til at sætte egne levevilkår og samfundsforhold i perspektiv. Samtidig
har det været en god øvelse i at skabe relationer til jævnaldrende i andre lande og hvem ved –
måske vedvarende venskaber.
Der er varslet konflikt på det statslige område, som skolen hører til. Baggrunden er, at der
ind til videre ikke er indgået en overenskomst mellem arbejdstager og arbejdsgiver. En
konflikt vi absolut helst var fri for at være en del af, da den kan få konsekvenser for
undervisningen, arrangementer, lejrture, prøver og meget mere. Konkret er skolen omfattet
af det lockoutvarsel, der er sat til at træde i kraft den 10. april. Konfliktens parter har dog
stadig knap 3 uger til at forhandle sig frem til en løsning og skulle den ikke være klar til den
10. april har forligskvinden mulighed for at udsætte konflikten i op til to gange 14 dage, og i så
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fald vil første konfliktdag være i begyndelsen af maj. Der er altså mange scenarier i spil, alt
efter hvornår en eventuel konflikt træder i kraft. Vi hverken kan eller vil sætte alt i stå, på
grund af en konflikt, der muligvis slet ikke bliver til noget. Vi arbejder derfor ufortrødent
videre med de projekter, der er planlagt til at finde sted i foråret.
Vi er naturligvis bekendt med hvilke arrangementer der kan blive omfattet og vil håndtere
dem i den rækkefølge de eventuel vil blive omfattet. Vi vil løbende orientere jer om eventuelle
ændringer i form af aflysninger og flytninger.
Vi fortsætter renoveringen og fornyelse af undervisningslokalerne, idet vi nu vil
tage fat på husene langs Skt. Annevej. I sommerferien vil vi totalrenovere klasselokalerne og
trappeopgangen i det røde hus, så det står færdigt til det kommende skoleår. Vi vil have
særlig fokus på elevernes arbejdsmiljø, idet vi ved samme lejlighed installerer nye
lysarmaturer, ventilationsanlæg og sætter støjdæmpende loftsbeklædning op.
Inden da vil vi rive den gamle amfiscenen ved multibanen ned og genopbygge den, så den
kommer til at hænge bedre sammen med området omkring multibanen og løser vores
udfordring med regnvand fra legepladsen ved det blå hus. Vi glæder os til at komme i gang
med begge dele.
Den 1. september 1893 blev Haahrs Skole grundlagt, hvilket betyder at vi i år kan
fejre skolens 125 års jubilæum. Man skal aldrig forpasse en lejlighed til at holde fest, så vi har
tænkt os at fejre det med forskellige events. Allerede nu kan jeg sige, at skolefesten bliver en
del af fejringen og vil derfor bede jer planlægge efter, at skolefesten finder sted torsdag den
30. august.
Vi går så småt og glæder os til forårskoncerten torsdag den 19. april.
I år bliver temaet ”Alt godt fra havet”. Eleverne er 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 år har vi fået lov til selv at stå for boderne i pausen. Det betyder, at det bliver muligt at købe
et stykke kage og noget at drikke til rimelige priser.
Planlægningen af det kommende skoleår er i gang og i den sammenhæng kan jeg
fortælle at Mette Tertz har besluttet sig for at lægge lærergerningen på hylden i denne
omgang. Da vi samtidig skal have besat de faste stillinger efter lærere, der stoppede i
forbindelsen med opstarten på dette skoleår har vi netop igangsat ansættelsesproceduren. Jeg
er sikker på, at vi finder nogle dygtige og engagerede lærere, der kan være med til at bidrage
til god undervisning, med afsæt i skolens værdier trivsel, engagement og faglighed.
Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en god påske!
Venlig hilsen
Michael Graugaard
Skoleleder
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