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Det har været helt fantastisk med et forår uden restriktioner. 

Skolen har været fuld af liv, engagement, trivsel og daglig udfoldelse af fagligheden. 

Vi har særligt kunnet glæde os over de traditionelle arrangementer som forårskoncert, Lanciers på 8., 

9. og10. årgang, vals på 1. årgang, skemafrie uger, ture ud af huset og besøg udefra.  

Især var vi glade for at være værter for elever og lærere fra Tjekkiet, Tyrkiet, Portugal og Polen i 

forbindelse med 7. årgangs deltagelse i et Erasmus+ projekt. 

Vi har også kunne glæde os over de mange lejrture, som er en del af skolens DNA og skolens fokus på 

dannelse. I år gik de blandt andet til Bornholm, Sønderborg, Århus og Kerteminde, mens studieturene 

gik til Berlin, Bruxelles og Barcelona. Det er givende for samværet og fællesskabet i klassen at komme 

afsted. 

Mod slutningen af skoleåret har vi også kunnet deltage i det fælleskommunale SPULT-arrangement og 

runde af med translokation for afgangseleverne og med de øvrige årgange i skolegården til fællessang 

og ønsket om en god sommerferie. 
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På skolen har vi i foråret haft særligt fokus på dysleksi, digital dannelse, det interkulturelle og 

skole/hjemsamarbejdet. 

 

Fredag den 28. oktober og lørdag den 29. oktober vil skolens pædagogiske personale samlet rette 

blikket fremad og se på, hvilke kompetencer unge mennesker forventes at være i besiddelse af for at 

begå sig godt på arbejdsmarkedet og i livet i det hele taget, når de forlader skolen. Med det afsæt vil vi 

sætte fokus på udmøntningen af skolens værdier: ”engagement, trivsel og faglighed”. Fredag den 28. 

oktober stopper undervisningen derfor efter 4. lektion.  

For børn tilknyttet SFO vil der være pasning, men vi vil bede jer være behjælpelige med legeaftaler og 

tidlig afhentning – i det omfang det kan lade sig gøre. 

 

Skole/hjem-samarbejdet er under udvikling og vi har tidligere bedt jer svare på en række spørgsmål 

om skole/hjem-samarbejdet på Haahrs Skole. 

Her bad vi jer bl.a. vurdere hvor vigtigt trepartssamtalerne, forældremøderne, elevplanerne, 

samtaleeftermiddagene og for de ældste elevers vedkommende karakterblade og UPV er for jer. 

Undersøgelsen gav et klart billede af, at trepartssamtalerne havde størst betydning. På skolen tillægger 

vi i forvejen dialogen og den direkte kontakt stor værdi og med det udgangspunkt har vi valgt at 

indføre en ekstra trepartssamtale på 0. – 8. årgang, så der fremadrettet vil være to samtaler på et 

skoleår. 

Til trepartssamtalen er elevens skolehverdag i centrum. Derfor handler samtalen om elevens faglige, 

personlige og sociale udvikling. Det er en samtale mellem elev, lærere og forældre, men det er eleven 

der er centrum for samtalen. 

 

Lyskunstprojektet er kommet tættere på realisering, men vi er endnu ikke i mål med indsamlingen 

af midler til projektet. Vi har senest fået 200.000 kr. fra Albani Fonden og i sidste uge fik vi tilsagn om 

50.000 kr. fra Svendborg Kommunes Kulturfond. Vi mangler nu 240.000 kr. for at kunne realisere 

projektet som skal være pryde hallens gavl mod øst og facade mod Dronningemaen. Det sker 

selvfølgelig kun såfremt vi når i mål med indsamlingen og det skal ske indenfor de næste måneder. 

Som I kan se, er der stadig et stykke vej, så hvis der er nogen, der ønsker at bidrage økonomisk, 

eventuelt via sin arbejdsplads/virksomhed, så må I meget gerne tage kontakt. 

 

I sommerferien vil vi have gang i to projekter. Det ene foregår udendørs hvor vi vil udbygge og 

supplere legepladsen ved det blå hus med en række legeredskaber, gynger, vipper, legehuse og 

sandkasse med henblik på at stimulere eleverne via leg og bevægelse. 

Det andet er knap så synligt. Det foregår indendørs i fagbygningen, hvor vi bygger håndarbejdslokalet 

om og skaber fysisk og visuel forbindelse til sløjdlokalet, så de to lokaler bedre kan fungere sammen 

som base for faget håndværk og design. Den sidste ombygning er allerede så småt påbegyndt. 
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I foråret har der i den daglige undervisning været plads til såvel små som store oplevelser og 

aktiviteter. 

Vi har stor glæde af naturskolen og i maj havde 7.a en hyggelig og indholdsrig tur derud. Temaet var 

havet, men der blev også plads til en omgang pandekager og skumfiduser over bål. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

På 5. årgang har eleverne i håndværk og design arbejdet med hårde, såvel som bløde materialer, 

farver, målestok og rummelighed. Det gik op i en højere enhed, da de sluttede med at bygge deres eget 

drømmeværelse. De indgik indtil sidste skoledag i en udstilling i forhallen ved biblioteket. Her ser vi 

tre fantastiske værelser. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiler og sociale medier fylder for både voksne og børn. 

De seneste år er udviklingen på det digitale felt gået meget hurtigt og hvor vi for få år siden kun 

undtagelsesvis så mobiler i skolen, så har mange elever især i b-afdelingen en smartphone. De digitale 

medier fylder tiltagende meget og kræver også at man som forældre guider sine børn, når de får 

adgang til nettet, til sociale medier og hele tiden har et kamera ved hånden.  

Digital dannelse har længe været et fokuspunkt i skolen. På forældremøder fremgår det, at man som 
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forældre har brug for at være opdateret for at kunne hjælpe sit barn i den digitale verden med alle de 

muligheder og udfordringer, der ligger foran dem. Derfor planlægger vi et orienteringsmøde for alle 

forældre i efteråret. Her vil man kunne høre mere om emnet og hvad der er vigtigt at forholde sig til. 

 

Louise Nielsen er blevet ansat som afløser for Martin Lagoni, der stoppede i foråret for at blive 

viceskoleleder på en skole på Nordfyn.  

Louise kommer fra en stilling som lærer på Fuglsanggårdsskolen i Virum. Louise er oprindeligt fra 

Bornholm og efter en del år i København, flytter hun og familien til Svendborg. Louise har linjefag i 

matematik, idræt og håndværk og design. Louise skal blandt andet være klasselærer i 5.b. Hun har 

allerede været på besøg nogle gange, men vi glæder os til rigtigt at byde hende velkommen til august. 

 

Vi glæder os allerede til at modtage alle skolens elever i skolen den første skoledag, som i år er 8. 

august. 

1. – 9. klasserne møder i deres nye klasser kl. 8. Vi samles i skolegården kl. 8.15 til fælles velkomst og 

skolesangen – naturligvis. 

 

Den som er sig selv, er altid noget helt specielt 

Og vil kunne kalde sig heltinde eller helt 

Nogen er fra Gedser, andre kommer helt fra Mors, 

Men de allerbedste er fra Svendborg og fra Haahrs! 

Vi synger alle sammen; 

Vi synger højt og flot, 

At skolegang er roden  

Til alt, hvad der er godt. 

 

 

Venlig hilsen og god sommer til alle. 

 

Michael Graugaard 

Skoleleder 

 

 

PS. Nye skemaer vil blive synlige i Intra – senest den 1. juli. 
 
 
 


