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Vi nærmer os afslutningen på året med alt, hvad det indebærer af traditioner. Fredag sender vi 

eleverne på velfortjent juleferie. Den officielle afslutning foregår i Vor Frue Kirke, hvor vi hører 

juleevangeliet, synger, lytter til koret og ønsker hinanden en god jul. Vi fylder samtlige pladser i 

kirken, så desværre er der ikke plads til forældre, men I ønskes naturligvis også god jul. 

 

 
 

Fredag i uge 50 tog vi det første spadestik og markerede således officielt, at byggeriet på 

parkeringspladsen er i gang. Rent faktisk har vi været i gang et stykke tid. Det ved alle brugere af 

parkeringspladsen. Indtil videre går alt efter planen. Vi har afsluttet piloteringen. 110 pæle på 14 -17 

meter er banket i jorden, så bygningen kan stå sikkert i mange år. Entreprenøren støber sokkel og 

inden længe vil de også støbe bunden. Det betyder, at man efterhånden får en god fornemmelse af 

bygningen – ikke mindst størrelse af idrætshallen gør indtryk. Hvor stort byggeriet egentlig bliver og 

hvor meget det vil fylde i landskabet, vil sikkert først rigtigt gå op for os, når de begynder at rejse 

elementerne til februar. Borgmesteren var inviteret til at tage det første spadestik. 

    



MG 171219 

 Til elever og forældre 

 Nyhedsbrev 
 Julen, 2019 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Side 2 af 2 

Haahrs Skole                                                                                                                                    tlf.:   62 21 03 84 
Grubbemøllevej 30  mail: haahrs@haahrs.dk           
5700 Svendborg                                                                                                                               www.haahrs.dk                                                                     
 
F:\Michael\Dokumenter\Nyhedsbreve\2019 Julebrev\Nyhedsbrev julen 2019.docx 

                       

Skolens mobilpolitik sætter rammerne for anvendelse af mobiler, computere og sociale medier i 

skoletiden.  

Enkle regler skal være med til at sikre koncentration og fokus på undervisningen og understøtte det 

sociale samvær. 

Reglerne er tilpasset eleverne, deres udvikling og brug af mobiler. Derfor varierer de hen over 

skoleforløbet.  

I A-afdelingen holdes mobiltelefoner slukkede eller på lydløs i løbet af skoletiden, med mindre andet  

er aftalt med læreren. 

På 5., 6. og 7. årgang lægges mobilen i mobilkassen ved skolestart og udleveres igen efter sidste 

lektion. 

På 8., 9. og 10. årgang sættes mobilen på lydløs og lægges i tasken når timer begynder. 

I SFO forbliver mobiltelefonen i tasken, med mindre andet er aftalt med SFO-personalet. 

Ingen mobiler i omklædningsrum. 

Mobilpolitikken kan ses i sin samlede længde i vedhæftede dokument. 

 

Hvert år lægger vi skemaerne om i forbindelse med julen. Det gør vi for at opnå fleksibilitet og 

sammenhæng i undervisningen. Herved kan vi bl.a. tilgodese enkelte fag ved at samle enkeltlektioner i 

moduler over et halvt år. De nye skemaer er tilgængelige på Skoleintra. 

 

I ønskes alle en rigtig god jul!  

Vi ses igen mandag den 6. januar. 

 

Michael Graugaard 

Skoleleder 


