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Dette skoleår er ingen undtagelse! 

Det er som vanligt indledt med fuld fart. 

Introture, nye elever, nye forældre, studieture, stævner, informationsmøder, skolefest, trimdag, 

skemafri uge og selvfølgelig daglig undervisning og samvær. Alt sammen med afsæt i skolens 

værdier: trivsel, engagement og faglighed. 

Nu stopper vi op for en stund og holder efterårsferie, inden vi er klar til at tage hul på det næste 

semester, hvor der også er plads til at krydre den daglige undervisning med særlige oplevelser og 

spændende udfordringer for krop og sjæl. 

 

Alle skoler og børnehaver plages jævnligt af lus. Haahrs Skole er ingen undtagelse. Vinterhalvåret 

er højsæson for de små bæster og vi har allerede fået besøg af dem. Nogle elever oplever aldrig at få 

lus, mens andre næsten med sikkerhed tiltrækker dem, når de er på spil. Det er som regel også dem der 

– på trods af ihærdig vask og kæmning - har svært ved at slippe af med dem igen. Sundhedsplejersken 

har delt et opslag om lus på intra. Har I brug for yderligere vejledning kan I kontakte 

sundhedsplejersken. 

 

I uge 40 var skolen omdannet til Haahrs Hogwarts. En oplevelsesrig uge i Harry Potter universet. 

Her siger billeder vist mere end ord! 

 

Skolen har naturligvis en ansvarsforsikring, men ligesom andre skole er vi ikke omfattet af en 

kollektiv ulykkesforsikring. Hvis man ønsker ens barn dækket af en regulær ulykkesforsikring, skal 

man kontakte sit eget forsikringsselskab. Som oftest er det muligt at tilføje barnet på forældrenes 

ulykkesforsikring – hvis man har en sådan. 

 

Kollegial sparring er et fokusområde på Haahrs Skole i dette skoleår. Fokusområdet omfatter det 

pædagogiske personale. Derfor vil eleverne/klasserne indimellem opleve at få besøg af flere lærere 

eller pædagoger, der øver sig i at observere undervisningen.  
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Vi glæder os til at etablere ForårsSFO fra 1. april for de kommende skoleelever. Til det formål 

inddrager vi Storebjørn – den orange bygning ud mod Grubbemøllevej. Fra januar går vi i gang med at 

indrette bygningen til formålet. Storebjørn vil blive forbundet med hovedbygningen hvor der vil blive 

lavet garderobe. Vi etablerer en ny og mere børnevenlig trappe fra 1. til 2. sal og 2. sal vil blive 

moderniseret. De nye forældre er inviteret til informationsmøde den 24. oktober, hvor vi vil fortælle 

om den dagligdag, der venter deres børn. 
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Mandag den 11. november holder vi informationsmøde for elever (og forældre) der overvejer at 

tage 10. klasse på Haahrs Skole i skoleåret 2020/2021. Det foregår i 10. klassernes lokaler i 

fagbygningen.   

 

Så er vi klar til at bygge hal! 

På den ekstraordinære generalforsamling den 28. september blev det i enighed vedtaget, at skolen 

kunne købe en grund på parkeringspladsen ved den gamle badmintonhal og dermed gå i gang med at 

bygge en idrætshal med tilhørende omklædningsrum, toiletter og depoter. Et byggeri der også omfatter 

undervisningslokaler, fællesrum og mødelokaler. På generalforsamlingen blev byggeprojektet 

præsenteret og i denne uge har vi indgået kontrakt med lavestbydede entreprenør TMRB. Det betyder, 

at byggeriet vil blive påbegyndt indenfor få uger. 

Vi glæder os – selvom det vil give store udfordringer i forhold til parkering, idet størstedelen af 

parkeringspladsen vil blive inddraget til byggeplads. Vi er sammen med vores byggerådgiver og 

kommunen i gang med at lave en plan for midlertidig parkering og aflevering af elever ved skolen. Det 

vil I høre mere om på intra. 

 

 

                                     
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Michael Graugaard 

Skoleleder 
 


