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Vi lever så sandelig i en foranderlig tid.  
Vi bor i et stabilt og gennemreguleret land, hvor vi kan se langt frem og planlægge med stor sikkerhed – 
troede vi.  
Bedst som vi gik og glædede os til at tage hul på et forår med forårskoncert, modtagelse af de nye børn og 
forældre i ForårsSFO, lejrskoler, sidste skoledag, eksamen, afslutning med fællessang og mange andre 
fællesskabende aktiviteter overgik vi til en hverdag med restriktioner og afstandskrav. 
Det er blevet tydelig, hvor stor pris vi sætter på friheden til at holde skole som vi vil og hvor stor betydning 
skolens mange fællesskaber har for os alle. 
Når det så er sagt, så synes jeg faktisk at det er gået meget godt. Her til sidst er det stort set lykkedes at 
gennemføre fuldt skema for alle og i den sidste skoleuge fik vi lov til at holde translokation for 9. og 10. 
klasserne. Det var dejligt! 
Jeg ved, det har været en periode med udfordringer for alle og vil gerne benytte lejligheden til at sige alle 
tak for tålmodighed, fleksibilitet og omstillingsparathed. 

 
 
Med lidt forsinkelse modtog vi 44 nye børn i ForårsSFO.  
Det blev en opstart uden forældre. De nye børn blev modtaget udenfor. Her tog de afsked med deres forældre 
og modtaget af nye - næsten ukendte - voksne fra skolen. Det klarede alle over forventning og vi har fået en 
start med glade, forventningsfulde og selvstændige børn, der sikkert er gået på sommerferie med styrket 
selvtillid og tro på, at de kan stå på egne ben. 
Børnene har været delt på tre stuer – på hver deres etage. De nye lokaler er kommet til at fungere efter 
hensigten og har understøttet en tryg hverdag fuld af engagement, trivsel og faglighed. 
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Sommerferie betyder som oftest også at nogle ansatte stopper på Haahrs og at nye kommer til. 
Denne sommer er ingen undtagelse.  
Vi tager nemlig afsked med børnehaveklasseleder Nanna Nannestad. Nanna har været ansat på skolen i tre 
år. Det sidste år på barsel. Nanna har valgt at sige op for at kunne hellige sig familielivet. Vi har lært hende at 
kende som en ansvarsfuld børnehaveklasseleder og ønsker hende alt det bedste i fremtiden. 
 
Vores nye børnehaveklasseleder er Janet Pristed Vogn. Janet var et naturligt valg til stillingen. Hun har det 
seneste år været barselsvikar i børnehaveklassen, hvor hun har vist et stort overskud i det faglige og i 
samværet med elever og kolleger. Vi er glade for at kunne præsentere Janet. 
Janets afløser som årgangspædagog bliver Martin Sjølund. Martin kommer fra en stilling i børnehaven 
Børnegården i Ollerup, hvor han har været fastansat de seneste 9 år. Martin vil blive en del af skolens SFO og 
de kommende år få en særlig tilknytning til næste års 2. årgang. 
 
Inden længe er det Joachim Schade, der står for tur. Joachim går på efterløn efter et langt arbejdsliv på 
Haahrs Skole, hvor han gennem årene har sat sit præg på skolen. De seneste år som tysklærer og klasselærer 
på 10. årgang. Joachim stopper dog først til september, så det vender vi tilbage til. 
Joachims afløser bliver Kristina Weber, som kommer fra en stilling på Nyborg Friskole, hvor hun blandt andet 
har undervist i tysk og dansk. Kristina er oprindelig uddannet jordemoder, men har efterfølgende taget 
læreruddannelsen på UCL. Næste skoleår vil Kristina primært skulle undervise i tysk og madkundskab, men 
bliver i foråret tilknyttet 0.a, som året efter vil få glæde af hende som dansk- og klasselærer. 
 
Helt uden for nummer har vi ansat Ute Hoffmann Jul i en deltidsstilling som assistent på pædagogisk 
læringscenter/biblioteket. Ute er allerede et kendt ansigt på biblioteket, som hun har været tilknyttet det 
seneste skoleår. 
 
Arbejdet på hallen forløber stort set efter planen. Det er spændende at følge, nu hvor vægge og facader er på 
plads og der arbejdes på finish og belægninger. Det ligner mere og mere en skolebygning.  
De fleste vægge er spartlet og malet, ligesom ventilation, lys og gulvbelægning er ved at være på plads. Der 
lægges klinker i omklædningsrum og på toiletter. Akustiklofter hænges op. Lydanlæg, alarmsystemer, ABDL,  
CTS og internet er ved at være installeret. I den kommende uge lægges gulv i hallen og i løbet af sommeren 
sættes trapper og lift ind, ligesom de tager hul på belægningen rundt om bygningen. 
Vi forventer at bygningen afleveres efter planen, nemlig den 1. september. Kort tid herefter regner vi med at 
kunne flytte 9. og 10. klasserne over i de nye lokaler. Det samme gælder idrætsundervisningen.  
Vi glæder os til at skulle indrette bygningen og fylde den nye bygning med liv, glæde, børn og nye traditioner. 
 
Området udenfor og den gamle badmintonhal er kommunens ansvar. Nedrivningen af den gamle hal bliver 
først påbegyndt til september og de forventer, at der går ca. tre måneder inden det nye parkeringsareal er på 
plads. 
 
Undervisningsministeriet har meldt nye Corona-forholdsregler ud, som gælder fra begyndelsen af det nye 
skoleår. De ser knap så restriktive ud som de nuværende, så det lysner lidt. Blandt andet er afstandskravet 
bortfaldet når der undervises i klasserne/på hold. Der er dog fortsat anbefalinger som vil påvirke 
skolehverdagen. Det vil I høre nærmere om, når ministeriets tolkninger i forhold til den praktiske hverdag 
kommer på plads og vi har omsat dem til vores hverdag. 
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Vi har efterhånden forsøgt at afvikle den årlige generalforsamling et par gange. Nu prøver vi med den 18. 
august kl. 19. Dagsorden kommer senere. 
 
Det nye skoleår og første skoledag den 10. august: 
Vi glæder os til at tage imod 1. – 9. årgang kl. 8. 
Alle møder i de nye klasser.  
0. årgang vil få en særlig modtagelse ved Det blå Hus kl. 9. 
Første skoledag slutter kl. 11.30 
  
Venlig hilsen og god sommer til alle! 
 
Michael Graugaard  
Skoleleder 


