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Foråret er godt på vej med ”længere” dage, flere solskinstimer og mange udeaktiviteter. Under 

normale omstændigheder ville skolen og skolegården være fuld af glade børn i fuld vigør, en del 

klasser ville være på lejrtur og gymnastiksalen ville være fuld af elever, der øver sange til 

forårskoncerten. Sådan er det bare ikke i år. Vi står alle i en hel usædvanlig situation, en 

historisk situation, hvor landets skoler og mange arbejdspladser er lukkede pga. Corona.  

 

Vi er overladt til beslutninger, vi ingen indflydelse har på og et grundlæggende ønske om at 

undgå smittespredning. Samtidig har vi et brændende ønske om at få eleverne tilbage og komme 

i gang med undervisningen som vi kender den fra tidligere. Vi håber, at i hvert fald skolens 

ældste elever snart kan komme tilbage, så sidste del af pensum kan afsluttes og 

prøveforberedelserne kan komme i gang. 

 

Ventetiden har giver anledning til mange overvejelser og prøven sig frem med undervisning over 

nettet, opgaver løst på portaler, aflevering af opgaver, Youtube-undervisning, snak med 

enkeltelever via intra, Hangout eller Google Meet. Vi forsøger os frem for at finde et niveau der 

passer til eleverne og deres muligheder hjemme. Elever og forældre kan til enhver tid kontakte 

faglærerne på Intra eller alternativt over telefonen til vejledning, hjælp til opgaver eller 

forespørgsler om diverse. 

Det er værd at tjekke: https://www.youtube.com/channel/UCcFn__4NtDAkETKH3YbwAnQ 

 

Forårs SFO skulle være begyndt 1. april, men opstarten er desværre udsat – foreløbigt til den 16. 

april. Svendborg kommune har valgt at beholde børnene i de kendte rammer i børnehaverne frem til 

skolerne igen lukker op. De tager sig med andre ord af nødpasningen.  

Vi har ellers haft travlt med at etablere passende lokaler, indrette, udfærdige læreplaner og planlægge 

tiden frem til sommerferien. Det betyder at alt er klar og at vi utålmodigt går og venter på at kunne 

tage imod de nye børn.  

                                                                                        

https://www.youtube.com/channel/UCcFn__4NtDAkETKH3YbwAnQ
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Vores nye hal er efterhånden blevet meget synlig i gadebilledet.  

Selvom mandskabet er reduceret og der er indført forskellige procedurer for at undgå smittespredning 

på byggepladsen, så går det faktisk meget godt. De har påbegyndt murerarbejdet ved 

undervisningsbygningen, hvor der skal en teglsten udenpå betonen. Taget på undervisningsbygningen 

er færdigt og inden påske vil taget på hallen være lukket. De forventer ligeledes at kunne sætte 

vinduerne i halbygningen inden påske. Indvendigt tager undervisningsbygningen form med depoter, 

omklædningsrum grupperum og undervisningslokaler.                              
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Vi har desværre måttet aflyse rejsegildet i denne omgang, da vi alligevel ikke kan forsamles.                               
 
I skrivende stund afventer vi fortsat Statsministerens udmelding om, hvorvidt der kan blive tale om 
en mulig gradvis åbning af landet efter påske, og om dette i så fald vil betyde, at skolerne kan 
påbegynde en hel eller delvis åbning. 
Når eller hvis hun kommer med en udmelding der indikerer, at skolerne kan begynde åbning efter 
påske, vil der efterfølgende komme retningslinjer for, hvordan det skal foregå fra henholdsvis 
sundhedsmyndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet.  
I samme øjeblik vi får disse retningslinjer, vil vi planlægge og organisere os, så vi kan tage imod 
eleverne hurtigst muligt. I vil naturligvis være de første til at få besked.  
Vi glæder os! 
 
Afslutningsvis vil jeg takke alle jer forældre på Haahrs Skole for tålmodighed, for opbakning til 
”fjernundervisningen” og vores forsøg på at finde et passende niveau, men også for at finde gode 
løsninger i forhold til pasning af egne børn, så vi reducerer risikoen for smittespredning. 
 
 
Venlig hilsen og god påske til alle! 
 
Michael Graugaard  
Skoleleder 


