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Traditionen tro slutter vi kalenderåret og den første halvdel af skoleåret af med at samles i Vor Frue Kirke. 
Det er en glæde at kunne samles til en så stemningsfuld afslutning og efterfølgende kunne ønske hinanden 
en glædelig jul. 
Med 508 elever og mange ansatte fylder vi kirken til bristepunktet. Vi fylder kirkerummet med ro, 
fordybelse, fællessang til orgelmusik, oplæsning af juleevangeliet, korets blide og stemningsfulde sange, 
præstens fortolkning af juleevangeliet og et ønske om en god jul til alle. Kirkerummet kan i den forbindelse 
noget særligt. 

                                                                                 
”De fem planeter,” som skolens nye kunstværk hedder, hænger nu hvor det skal. Forhåbentlig til daglig 
glæde og inspiration for alle forbipasserende og formentlig et bidrag til byens status som sydfyns kulturelle 
centrum. 
Kunst og kunstformidling er jo ikke i sig selv en kerneopgave for skolen, men det er skolens opgave at være 
kulturbærer og formidler af udtryksformer, der kan bidrage til, at vore elever bliver alsidigt tænkende og åbne 
overfor forskellige udtryksformer. Det er en del af dannelsen. 
Vi takker for den store opbakning og for de mange bidrag til finansiering. Ikke mindst skal der lyde en 
overordentlig stor tak til Dorthe Kirkgaard Nielsen, som sidder i bestyrelsen, men som i denne sammenhæng 
har haft en særlig opgave i forhold til fondsansøgninger og presseomtale. En indsats vi er meget taknemmelige 
for. 
 
Skolens budget for det kommende år vil være påvirket af stigende priser. Bestyrelsen har netop vedtaget 
budgettet for 2023 og har i denne omgang bevidst valgt at friholde skolepengebetalingen for ekstraordinære 
stigninger. 
Det er fantastisk at være i en situation, hvor det er muligt. Baggrunden er, at skolen de sidste år har været 
begunstiget af stor søgning og dermed fyldte klasser. Det har betydet stabile indtægter.  
Det kommende års budget er dog forbundet med en vis usikkerhed, da finansloven for 2023 endnu ikke er 
vedtaget. Af samme grund har vi ikke sikkerhed for størrelsen på statstilskuddet. Det kommende års budget er 
lagt med baggrund i en forventning om, at tilskuddet fastholdes på de seneste års niveau. 
 
I slutningen af oktober var skolens pædagogiske personale samlet i en weekend for at tage hul på fremtiden. 
Verden forandrer sig og vi har et brændende ønske om, at vores elever skal være klædt på med relevante 
kompetencer, så de har de bedste forudsætninger for at udvikle sig som mennesker og ansvarlige medborgere 
og således at de i sidste ende også kan være med til at sætte et positivt præg på deres omverden – både den 
nære og den fjerne.  
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Af samme grund indledte vi weekenden med et oplæg af fremtidsforsker Marianne Levinsen, inden vi tog fat 
på skolens værdier set ud fra de seks forskellige perspektiver:  
”Det hele menneske”, forpligtende fællesskaber, faglighed, eksterne samarbejder, skolens fysiske rammer og 
SFO. 
Det blev en weekend med mange gode og relevante overvejelser og drøftelser. En weekend med et væld af 
bud på fremtidens indsatser og prioriteringer. Vi gik derfra med stof og inspiration til mange års udvikling. 
Det er fantastisk med et personale, der i den grad er engageret og opsat på at bringe Haahrs Skole ind i 
fremtiden. 
   
Vi går nu snart på juleferie og kan se tilbage på en periode, hvor der har været plads til almindelig daglig 
undervisning, men også mange andre inspirerende og lærerige arrangementer. Lad mig nævne vores 
alternative brobygning, hvor 10. klasserne i samarbejde med HHX havde fokus på iværksætteri og 8. klasserne 
der i samarbejde med HTX satte fokus på biogas. Der blev også tid til en ny periode med interessefag og 
selvfølgelig afslutningsvis julen med 2. klassernes julestykke, Lucia, julebazar i SFO og her til sidst 1. klassernes 
vals og 8., 9. og 10. klassernes Les Lanciers. 
 

 
 
Afslutningsvis vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår.  
Vi glæder os til at modtage eleverne på skolen onsdag den 4. januar. 
 
Venlig hilsen  
Michael Graugaard  
Skoleleder 


