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Foråret sætter så småt sit præg på skolen og dagligdagen. 
Knopper på træer, buske og blomster springer snart ud, men eleverne er for længst sprunget ud i leg og spil i 
skolegården. Solen, varmen og lyset udvider læringsrummet og giver nye muligheder, både på skolen og i 
nærområderne. Vi nyder det hver dag. 
 

 
Foråret 2022 byder på en række særlige oplevelser. 10. klasserne er netop vendt hjem fra Barcelona. Ud over 
at besøge en række særlige kendetegn ved Barcelona som Parc Güell, Havets Katedral, Sagrada Familia, Den 
Sorte Madonna og Dali museet overværede de topkampen mellem Barcelona og Sevilla på Camp Nou på et 
fyldt stadion i selskab med et meget entusiastisk hjemmepublikum. 
8. klassernes studietur gik til Bruxelles, hvor de bl.a. så Manneken Pis og fik en rundvisning i Europa-
Parlamentet af en af de danske repræsentanter. 
I uge 17 er vi værter for en række elever og lærere fra de lande der indgår i det Erasmus+ projekt, som 
valgholdet på 7. årgang er engageret i. Det er et særligt ansvar at være vært og vores elever vil helt sikkert 
gøre sig umage for at give gæsterne et godt indblik i det at være dansker og ikke mindst svendborgenser. 
 
Den virkelige forårsbebuder på Haahrs Skole var som altid Forårskoncerten. Efter tre år var musiklærerne og 

eleverne fra 0. – 6. klasse, bandet og valgholdet på 7. årgang tilbage med et brag af en koncert og som altid 

bakket op af et talrigt og veloplagt publikum. Tak for det. 
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I forårsSFO har vi netop modtaget 44 nye børn. Det har været en sand fornøjelse. Opstarten er altid imødeset 
med spænding – ikke mindst blandt forældrene. Som tidligere år har overgangen fra børnehave for langt de 
fleste børn vist sig at være relativt nem og huset er nu igen fyldt med højt humør og glade stemmer. 
Velkommen til de nye børn og forældre! 
 
Vi har fortsat et stort ønske om at pryde hallen med et stort lyskunstprojekt af den international anerkendte 
kunstner Viera Collara, som i foråret er aktuel med en udstilling på ARoS i Aarhus. Det er et ambitiøst projekt, 
som vil sætte et markant præg på Svendborg de næste mange år. Forprojektet er for længst færdigt og har 
ligget til grund for en række ansøgninger til lokale virksomheder og nationale fonde. Vi er ikke i mål endnu, 
men vi er tæt på. Tilsagnene er ind til videre kommet fra C.C. Jensen, Fynske Bank, SEAF, DGV, Statens 
Kunstfond, Albani Fonden og enkelte forældre. Vi har frem til sommer til at skaffe de sidste donationer og har 
en række ansøgninger ude. Hvis du har kendskab til lokale donatorer eller selv ønsker at bidrage, så giv gerne 
besked. 
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Ukrainske flygtninge vel helt sikker også blive en del af gadebilledet i Svendborg efterhånden som flere 
kommer til. Vi har tilbudt skoleafdelingen at være en del af løsningen på de skolemæssige udfordringer i det 
omfang, det er muligt og giver mening. 
Ved forårskoncerten gik entréindtægterne til Red Barnets indsamling til arbejdet med udsatte børn i Ukraine. 
Der blev i alt doneret 12.597 kr. Tusind tak for bidraget. 
     

   
Martin Lagoni har fået nyt job som viceskoleleder på Kystskolen Krogsbølle. Vi har haft stor glæde af Martin de 
seneste godt 4 år, hvor han primært har undervist i matematik og de kulturbærende fag. Martin har altid taget 
et stort ansvar, både i undervisningen og som klasselærer. Vi kommer til at savne Martin og ønsker ham held 
og lykke i sit nye job. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig på ny efter Adam Ringsby-Brandts udtræden og består nu af: 
Ditte Marie Koop Büchert (formand) 
Christina Nimand Hansen (næstformand) 
Dorthe Kirkgaard Nielsen 
Kathrine Nadolny Madsen 
Allan Færgemann Wiborg 
Kristian Clement-Nørætt 
Maiken Aarslev Rasmussen 
 
Vi forventer at tage hul på moderniseringen af de faglokaler, der i sin tid er bygget til henholdsvis 
håndarbejde og sløjd. Vi ønsker en højere grad af sammenhæng mellem lokalerne, så de bedre kan 
understøtte det faglige indhold i håndværk og design. Den bygningsmæssige del er planlagt til at foregå i 
sommerferien. I efteråret fortsætter vi med næste etape af legepladsen ved Det blå hus, hvor vi ønsker at 
udvide udfoldelsesmulighederne for de yngste. 
 
Med venlig hilsen og ønsket om en god påske til alle. 
 
Michael Graugaard  
Skoleleder 


