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Inden påsken rigtig begynder vil jeg takke for god opbakning til jeres egne børns skolegang, men også 
for god opbakning til skolen generelt, uanset om jeres børn har kunnet møde i skolen til 
nødundervisning hver dag, hver anden uge eller måske kun en enkelt gang om ugen og oven i købet 
været henvist til at opholde sig udenfor.  
Vi kan se tilbage på et år, hvor rigtig meget af det vi ellers går og glæder os til og over, ikke har 
kunnet lade sig gøre. Det handler om mange af de begivenheder, hvor vi samles på tværs af klasser, 
årgange og afdelinger. Nogle af de arrangementer, der er en væsentlig del af skolens identitet. Lad 
mig nævne skolefesten, lejrskolerne, vals med 1. klasserne, lanciers med de ældste elever, 
juleafslutning i kirken, skemafrie uger, forårskoncerten, idrætsdag, ja vi har endnu ikke haft mulighed 
for at invitere 0. klassernes forældre indenfor og faktisk har vi heller ikke kunnet vise den nye bygning 
frem. 
Der er lys forude og vi ser frem til et skoleår der ligner noget af det vi kender. 
 
Regeringen og Folketingets partier har lavet en aftale om en genåbningsplan. Af den fremgår det at 
der den 6. april åbnes for, at 5.-8. klasse kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde. Det vil 
sige hver anden uge.  
Det betyder at 0. – 4. klasserne fortsætter som før påske og at eleverne på 5. – 10. årgang møder til 
undervisning hver anden uge. De følger – som udgangspunkt – det almindelige skema. 
5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.a og 10.a møder i lige uger og har fjernundervisning i ulige uger. 
5.b, 6.b, 7.b, 8.b, 9.b og 10.b møder i ulige uger og har fjernundervisning i lige uger. 
 
Ved lokale udbrud risikerer vi, at myndighederne iværksætter tiltag og restriktioner. Herunder 
midlertidige nedlukninger. Det skal vi helst undgå sker her på skolen. 
Derfor vil vi være særligt opmærksomme på gode hygiejnemæssige regler og rutiner, ligesom 
eleverne fra 5. årgang (fra 12 år) og op forventes at være testet ved fremmøde efter påske og at lade 
sig teste på skolen sammen med de øvrige elever i klassen – medmindre de er fritaget for testning.  
Ligeledes skal eleverne opholde sig sammen med elever fra egen klasse og udgå nærkontakt med 
elever fra andre klasser. 
Klasselærerne giver yderligere orientering til egne klasser. 
Vi glæder os til at se alle tilbage igen. 
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Selvom megen undervisning er foregået som fjernundervisning, så er det dog lykkedes at lave mange 
spændende ting. Lad mig nævne et par stykker. 
 
7. årgang har deltaget i Edit24, arrangeret af FilmFyn. 
EDIT24 er en filmkonkurrence for 4., 5., 6. og 7. klasser på Fyn, hvor elever dyster mod andre børn og 
unge på Fyn, om at lave den bedste film. 
I år har projektet været lidt anderledes tilrettelagt grundet Corona. Så eleverne har skullet lave 
individuelle filmprojekter.  
Der er blevet arbejdet med ”Den gode historie”, som det bærende element. Eleverne har indtalt 
deres historier og lagt lyd på, hvorefter de har optaget lydløse scener med fokus på vinkler, som 
underbygger den gode historie. Det har været et udfordrende og lærerigt forløb, og som endte med, 
at Sophie fra 7.a løb med titlen ”Bedste Film”.  
Hendes film ”Nutidens gentagelser” handler om det at være ”ramt” af corona-gentagelser og alligevel 
være i stand til at finde frem til det bedste sted. Sophies film går videre til Fyn-mesterskaberne.  
Vi hepper på, at de her vil modtage den lille film lige så godt som i Svendborg. Held og lykke til 
Sophie. 
 
Skolen har afholdt ”billedkunstens dag. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed. Skoler i hele 
landet har denne dag fokus på børn, unge og kunst. Begivenheden inspirerer eleverne til at anvende 
mangfoldige udtryksformer og billedkunstkompetencer. 
På Haahrs Skole er der sagt: hej med blomster (collager på pind), puttet drøm på dåse, udvekslet 
kunst med Mail Art (dekoreret konvolut), lavet birkeskove (malertape og vandfarve), studeret Hans 
Scherfig (akrylmaling) og meget mere. 
Mange klasser har deltager og ydet et bidrag til udstillinger rundt på hele skolen – inde og ude. 
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Efter påske modtager vi 44 børn i ForårsSFO og vi er så´ klar til at tage imod dem. Sabina, Rasmus, 
Silje og Daniel er klar på de tre stuer i Storebjørn og ved den blå bygning står Louise, Kyed og Sofie 
klar til at tage imod forældre og børn. Vi kan næste ikke vente. 
 

 
 
I den kommende tid vil vi gå i gang med et par større renoveringsprojekter. I uge 12 begynder vi på 
moderniseringen af drengetoiletterne i fagbygningen og senere på foråret vil vi foretage en mindre 
ombygning af madkundskab, så vi får bedre plads til elevernes kokkerier. I den kommende 
sommerferie vil vi afslutte renoveringen af det grå hus, så det sidste lokale også kommer til at give de 
bedste betingelser for undervisningen. 
 
Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en god påske. 
 
 
 
Venlig hilsen 
Michael Graugaard 
Skoleleder 


