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Julen og nytåret står for døren og vi glæder os… 
Vi kan se tilbage på et travlt halvår med plads til mange af vores traditionelle dyder, med fokus på 
undervisning og med mange inspirerende og opløftende aktiviteter.  
Her til sidst har vi har haft fornøjelse af at se og høre 2. klassernes julestykke og Lucia. Siden efterårsferien 
har vi blandt andet haft 5. årgang på lejrtur til Århus og 7. årgang har været på Bornholm, ligesom vi har haft 
et hold på tur til Polen, som en del af et Erasmus+ projekt.  
At bevæge sig ud i den store vide verden er altid spændende, udfordrende og lærerigt.  
At bevæge sig ind i litteraturens og fantasiens verden giver mulighed for fordybelse, indsigt og indlevelse. Vi 
har i de forgangne måneder mødt nogle af de personer der har sat sig spor indenfor det felt, idet vi har haft 
besøg af forfatterne Thomas Korsgaard, Josefine Ottesen og Jesper Wung Sung, som alle flittigt bidrager til 
børne- og ungelitteraturen. 
  
Når vi kigger fremad, ser vi ind i et halvår, hvor Coronaen sikkert vil drille os, men eleverne vil fortsat kunne 
møde ind til en skoledag med spændende, udfordrende og meningsgivende undervisning. 
 

                          
 
Erasmus+ er et program under EU, der bidrager til internationalt uddannelsessamarbejde. Hvis man som 
skole involverer sig i et projekt, får elever og lærere mulighed for at deltage i samarbejdsprojekter med 
institutioner på tværs af Europa. I november besøgte en gruppe lærere og elever fra 7. årgang en skole i Polen. 
I slutningen af marts bliver vi værter for elever og lærere fra Tjekkiet, Polen, Portugal og Tyrkiet. Vi glæder os 
til at vise dem Haahrs Skole, Svendborg og dele af det øvrige Sydfyn, så de kan få et indblik i dagliglivet hos os. 
Inden sommerferien bliver det så igen vores tur til at komme ind bag facaden på en skole. Denne gang i 
Portugal. 
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Efter jul tiltræder Rasmus Løgstrup Hansen som viceskoleleder. Rasmus kommer fra en stilling som lærer på 
Carl Nielsen Skolen, hvor han primært har undervist de ældste elever. Han har i en periode fungeret som 
viceskoleleder på Hårby Skole. Disse erfaringer bringer han med til Haahrs Skole, hvor han som viceskoleleder 
også skal varetage opgaven som afdelingsleder for B-afdelingen. 
Rasmus er 39 år og bor i Ringe med sin hustru og to børn. Vi glæder os meget til at tage imod Rasmus, når vi 
vender tilbage efter juleferien.  
 
Coronasituationen har ændret sig og der er indført nye skærpede anbefalinger på grundskoleområdet. 
Dog kan vi fortsætte undervisningen med fysisk fremmøde efter jul, men med en række forholdsregler som 
har til formål at begrænse smittespredningen. 
Med afsæt i Undervisningsministeriets anbefalinger har vi udfærdiget en plan for genåbning efter jul. Den er 
detaljeret og har til formål at give plads til undervisning og samvær uden at eleverne blandes unødigt.  
Test og hurtig isolation, når elever bliver smittet, er fortsat nøgleordet. Vi kender endnu ikke de kommunale 
rammer for testning, men forventer tests af elever fra 1. klasse til 10. klasse 2 gange om ugen 
 
Vores plan for genåbning indebærer bl.a.: 
- at undervisningen kommer til at foregå i stamklasserne 
- at klasserne på de enkelte årgange kommer til at holde frikvarter forskudt 
- at i fag som idræt, svømning, Tema, de praktiske og musiske fag organiseres eleverne i stamklasser og ikke 
  som nu på tværs af klasser og årgange  
- at de obligatoriske interessefag på 8., 9. og 10. årgang aflyses 
- at børnene i SFO-tiden organiseres i stamklasser, når de er inde. I ydertimerne (morgenSFO og efter kl. 15) 
  ophører opdelingen. Udendørsaktiviteter foregår forskudt. 
 
I forhold til jer som forældre skal I være opmærksom på: 
- at besøgende og forældre igen skal bære mundbind  
- at aflevering og afhentning igen skal foregå udenfor 
- at trepartssamtaler gennemføres, men med en forventning om, at de voksne har gyldigt Coronapas 
- at arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad skal 
  holdes indenfor stamklassen. 
I denne omgang aflyses vals på 1. årgang og Les Lanciers på 8., 9. og 10. årgang. Vi håber, at kunne 
gennemføre begge dele på et senere på skoleåret. 
 
Ind til videre har vi som helhed været forskånet for voldsomme udbrud og smittespredning. Kun en enkelt 
klasse har været hårdt ramt. Det skyldes, at I som forældre har været rigtig gode til at holde jeres børn 
hjemme, når de har haft symptomer og fordi I har respekteret skolen retningslinjer og været flittige til at lade 
jeres børn teste. Det sætter vi stor pris på. Tak for det. 
 
Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår.  
Vi glæder os til at modtage eleverne på skolen onsdag den 5. januar. 
  
Venlig hilsen  

Michael Graugaard  
Skoleleder 


