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Vi lever så sandelig i en omskiftelig tid. En sommer og et efterår med begrænsede restriktioner blev afløst af 
en vinter, hvor smittespredning betød stramning på stramning og dermed konstante ændringer i 
skolehverdagen. Mange planer har løbende måttet lægges på hylden. Hver gang til stor ærgrelse, men 
selvfølgelig også accept af, at vi har måttet værne os mod pandemien. I foråret vejrede vi morgenluft, da 
smittetallene dalede og restriktionerne løsnedes og blev til genåbning. Vi kunne godt have ønsket os at 
undervisningsministeriet havde været hurtigere til at åbne for lejrture med overnatning. Vi ventede længe 
med at aflyse de planlagte lejrture i foråret, da de betyder rigtig meget for os, men til sidst var vi tvunget til 
at aflyse for at kunne indgå rimelige aftaler med diverse vandrehjem og kolonier. 
 
Vi har brugt den genfundne frihed til at komme ud i verden. Vi runder da også skoleåret af med et væld af 
arrangementer og ture ud af huset og går på ferie med en klar forventning om, at vi kan tage hul på et nyt 
skoleår til august på vanlig vis. 
 

 
 
I forbindelse med byggeriet af hallen haft vi et ønske om at kunne udsmykke hallen med et kunstværk. Der 
er tale om et lyskunstværk af kunstneren Viera Collaro, der blandt andet har udsmykket K.B hallen. Projektet 
er ret ambitiøst. Vi ønsker med kunstværket at bidrage ikke bare til skolen men til hele byen, selvfølgelig især 
strækningen langs Dronningemaen med de mange karakteristiske bygninger, så som VUC, musikskolen, 
Naturama, Terningen, havnen og den nye Simac-bygning. Der er tale om et lyskunstværk, der fordeler sig hen 
over facaden mod Dronningemaen og rundt om hjørnet ud mod boldbanerne. Kunstværket skal finansieres 
ved fondsansøgninger og donationer. Ind til videre er vi godt halvvejs, idet vi har tilsagn fra Fynske Bank, SEAF, 
CC. Jensen, DGV og Claudine Skovs Fond. Vi mangler dog fortsat et pænt beløb. Hvis I har kendskab til 
virksomheder eller fonde der kunne tænkes at bidrage, må I meget gerne henvende jer til mig. 
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Skolen Iukker ikke helt i ferien. Selv når skolefritidsordningen lukker i uge 28, 29 og 30 vil der være liv i skolen. 
Vi vil benytte os af roen til at gøre hovedrent, foretage småreparationer, male og gøre klar til at modtage 
eleverne igen. Sidste etape af renoveringen i det grå hus på Skt. Annevej vil gå i gang. Vi mangler nemlig det 
sidste klasselokale, der vil blive moderniseret med ny gulvbelægning, ventilation, lys og lyddæmpende 
loftbeklædning. I madkundskabslokalet vil vi udvide antallet af elevarbejdspladser, så der bliver mere plads til 
at svinge potter og pander. 
 

  
 
Hvert år tager vi afsked med små hundrede elever fra 9. og 10. årgang. Det foregår med et højtideligt og 
fornøjeligt arrangement – først for 9. klasserne og senere for 10. klasserne. I år foregik det i hallen, som var 
fuld af festklædte, glade, men også vemodige elever, forældre og lærere. Her blev taget afsked med fælles 
sang, taler, musik og overrækkelse af eksamensbeviser, blå bog og gaver.  
Fredag var det så tid til at sende skolens øvrige elever på velfortjent ferie. I år skete det med samling i 
skolegården. Her fik vi endelig lejlighed til igen af synge skolesangen og selvfølgelig feriesangen. Fantastisk! 
 
Som et led i smittereduktionen har vi haft en forventning om, at elever med symptomer på Covid19 ikke 
mødte i skole og at elever fra 12 år og op havde en frisk negativ coronatest ved fremmøde i skolen. Det vil også 
være tilfældet når det nye skoleår begynder. Til det formål har vi haft vores eget lille testcenter på skolen. Her 
har eleverne kunnet blive testet dagligt. Det forventer vi også at have efter ferien. 
 
Sommerferie betyder som oftest også, at nogle ansatte stopper på Haahrs og at nye kommer til. Denne 
sommer er ingen undtagelse.  
Vi tager afsked med Michael Berg Adelgaard som de seneste to skoleår har været skolens AKT-pædagog. 
Michael har andre planer for den kommende periode som han nu får mulighed for at realisere. Vi har lært 
Michael at kende som en pålidelig, engageret og reflekteret medarbejder som vi har sat stor pris på. Vi ønsker 
ham god vind fremover. 
På samme måde tager vi afsked med Trine Søholm, der i en årrække har været en stor del af 
naturfagsgruppen, hvor hun har undervist i biologi, geografi og fysik. Trine har ligeledes været optaget af 
idrætsundervisningen på de ældste årgange. Hun har altid løftet opgaven med grundighed og stor faglig 
indsigt. Det har vi og eleverne kunnet glæde os over. Nu bevæger Trine sig over i friskoleverdenen, idet hun 
efter ferien begynder på Refsvindinge Friskole. Vi ønsker Trine alt det bedste. 
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I det nye skoleår siger vi velkommen til Jon Nielsen, hvis primære fokusområde bliver naturfagene, men Jon vil 
også bidrage som musik- og idrætslærer. Jon bor med sin familie i Tved. Han har tidligere haft en lignende 
stilling på Odense Friskole i 9 år. 
Vi kommer heldigvis også til at se mere til Silje Kastrup. Silje er lærer, men for tiden varetager hun opgaven 
som pædagog i ForårsSFO. Efter ferien vil hun igen være lærer. Nu med særlig fokus på støtteundervisning, 
engelsk, billedkunst, idræt og kultur-fagene.  
Mogens Friborg er pædagog og vil det kommende skoleår have særlige opgaver i A-afdeling i form af 
specialpædagogisk bistand.  
Sidst men ikke mindst, så vender en gammel kending tilbage. Bo Søndergaard vil nemlig være en del af skolens 
SFO, hvor han varetager opgaven som pædagogmedhjælper. 
Vi glæder os til at modtage dem alle fire til august. 
 
Kommunen er ved at retablere parkeringspladsen og arealet rundt om hallen. Det har trukket ud, men nu ser 
det ud som der sker noget. Vi har en forventning om, at det vil være færdigt, så området kan fremstå som en 
helhed og bruges, når vi vender tilbage til august. 
 
Det nye skoleår venter på den anden side af ferien. Første skoledag er den 9. august. 
Vi glæder os allerede til at tage imod 1. – 9. årgang kl. 8. Alle møder i de nye klasser, men samles 8.15 i 
skolegården til velkomst. 
0. årgang vil få en særlig modtagelse ved Det blå Hus kl. 9. 
Første skoledag slutter kl. 11.30 
 
Husk at sætte kryds i kalenderen den 2. september. Denne aften holder vi skolefest og I er alle inviteret, 
men mere om det senere. 
  
Venlig hilsen og god sommer til alle. 
 
Michael Graugaard  
Skoleleder 
 


