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Skru ned for ambitionerne og op for samværet!

Sådan kunne anbefalingen passende lyde her på tærsklen til sommerferie.
Eleverne har også brug for ferie. De har ikke brug for at blive underholdt. Ferie
betyder tværtimod et afbræk fra en hverdag med aktiviteter og mange
mennesker omkring sig.
Skulle de komme til at kede sig, så skal I såmænd ikke være bekymrede. Det er
der i tidens løb kommet mange gode stunder ud af. Måske vil de blot glæde sig
endnu mere til at komme i skole igen, til en hverdag med forventninger,
aktiviteter og samvær med kammeraterne.
Skolen summer i disse dage af aktiviteter og glade børn. Efter lejrture rundt i landet,
prøver og H.C. Andersen uge, runder vi nu et grundskoleforløb af, idet vi tager afsked med 9.
og 10. årgang ved translokationer henholdsvis onsdag og torsdag aften. Et par hyggelige,
stemningsfulde men også vemodige aftener, hvor vi siger farvel og ønsker afgangseleverne
held og lykke på deres videre færd ud i livet.

Valgfag på 7. og 8. årgang er nyt. Fra næste skoleår skal eleverne have et praktisk/musisk
valgfag, som afsluttes med prøve efter 8. årgang. Eleverne på 6. klassetrin har ønsket et
valgfag, som begynder til august. Vi opretter i det kommende skoleår to madkundskabshold,
et billedkunsthold og et hold i musik. Undervejs vil fagene blive bundet sammen på
forskellige fagdage.
Forårs SFO er vi i gang med at planlægge. Byrådet har besluttet at yde de frie skoler samme
tilskud som de kommunale. Det er vi glade for og ser frem til at komme i gang. Vi lader os
inspirere af de erfaringer de har gjort sig hos nogle af vores kolleger på andre private skoler i
Odense, men tager afsæt i skolens egne værdier og muligheder.
It- og teknologiforståelse bliver et særligt fokusområde det kommende skoleår
og i årene fremover. Det er vigtigt, at vi klæder eleverne på til at håndtere de nye muligheder
og selv være skabende. Samtidig handler det også om at være kritisk overfor brugen og se de
faldgruber der findes overalt, ligesom vi alle skal lære at bruge sociale medier
hensigtsmæssigt. I løbet af skoleåret vil klasserne alt efter årgang skulle arbejde med
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eksempelvis regneark, GeoGebra, søgning og kildekritik, Skoletube, spildesign, netetik,
sikkerhed online og Micro: Bit.
Det grå hus på Skt. Annevej har set bedre tider. Både indvendig og udvendig trænger
huset til renovering og modernisering. Det er et stort projekt, som vi derfor deler i to etaper. I
løbet af sommerferien vil der komme nye tagplader på taget, vinduer og udvendige døre
bliver skiftet og facaden blive pudset og malet. Indvendigt vil trappeopgangen blive renoveret,
ligesom det øverste klasselokale, der blandt andet vil få ny ventilation, akustiklofter, LEDbelysning og gulvbelægning så det fremstår som et topmoderne undervisningslokale. Vi
glæder os til at se det færdige resultat.
Fravær blandt eleverne i folkeskolen debatteres flittigt i kommunerne. En debat der har
mange facetter, men jeg vil lige ridse reglerne op, idet de også gælder os. Et skoleår består af
200 skoledage og eleverne har mødepligt. Mål og læseplaner som ligger til grund for
vurdering af elevernes udbytte og de afsluttende prøver baserer sig på 200 skoledage. I
cirkulæret hedder det sådan:
Skolen skal reagere, hvis eleven er væk fra skolen uden gyldig grund. Det foregår normalt
ved at kontakte forældrene. Fritagelse fra undervisningen kan kun ske efter godkendelse fra
skolens leder. Det kan fx være i forbindelse med specielle begivenheder i familien eller
religiøse højtider, der falder uden for skolens fridage.
Skolen skal føre tilsyn med elevernes fremmøde. Her på skolen benytter vi Netprotokollen. Vi
registrerer fremmøde om morgenen og igen til middag. Mangler vi en elev, så markeres det i
protokollen. I skolens ældste klasser sender systemet automatisk en sms til forældrene om at
deres barn ikke er i skole.
På Haahrs Skole håndterer vi fritagelse fra undervisning således: Ønsker man sit barn fritaget
i op til 2 dage henvender man sig til klasselæreren med ønsket. Ønsker man sit barn fritaget i
mere end 2 dage skal henvendelsen ske til skolelederen eller afdelingslederen. Når der er tale
om flere dage ser vi på elevens samlede fravær og er det højt tager vi en drøftelse af
konsekvenserne for elevens undervisning inden der indgås en aftale.
Al fravær der ikke er begrundet i sygdom eller bevilget jf. ovenstående er i princippet ulovligt
og i Netprotokollen registreres det pr. automatik som sådan. Det er altså vigtigt, at I giver
besked til klasselærerne, når jeres barn har været syg og at I følger ovenstående procedure.
I det kommende skoleår vil vi få glæde af Michael Berg Adelgaard. Michael er
pædagog med særlige kompetencer indenfor AKT og vil have særlige opgaver i forhold til
enkelte elever.
Fripladstilskud for skoleåret 2019-20
Husk at ansøgninger om at komme i betragtning til fripladstilskud for skoleåret 2019-20, skal
være afleveret til skolen (personligt eller på mail: haahrs@haahrs.dk)senest den 1. september,
2019.
Ansøgningsskema ligger på Forældreintra.
Ansøgningsskema kan også afhentes på skolens kontor.
Evt. spørgsmål kan rettes til skolens kontor på 62172874 eller på Haahrs@haahrs.dk
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Skemaet for det kommende halvår er synligt i intra fra onsdag i uge 27. 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 9. 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 første skoledag kl. 9.
For 10. årgang er der et særligt opstartsprogram, som starter med introtur.

Sommerfesten bliver ikke bare festlig men også farverig. Årets tema er nemlig
farver. Sæt kryds i kalenderen ved den 29. august.
På gensyn og god ferie til alle!
Venlig hilsen
Michael Graugaard
Skoleleder
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