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Corona 

Igen i år starter jeg med Corona, der gennem det meste af 2020 kom til at sætte rammerne for 

skolegangen på Haderslev Realskole. Sidste kalenderår var på mange måder et udfordrende og 

trættende år.  

Det har været et omskifteligt år med gentagne opdateringer af retningslinjer, diverse 

informationsskrivelser til forældre og ansatte, opfølgning på nye retningslinjer og deraf følgende 

ændringer i skolegangen og skemaer samt vedvarende bekymringer for smitteudbrud samt 

smitteopsporing ved hjælp af Corona-hot linjen og styrelsen for patientsikkerhed. Det har været en 

stor del af elevernes, jeres og vores nye hverdag i 2020.  

Det samme var en oplevelse fra elevernes side af, hvor vigtig en del skolen er i deres hverdag, både i 

forhold til læring og alsidige udvikling, men også i forhold til fællesskabet og vennerne. Det var og 

er en god men også dyrekøbt lektie.  

Anvendelse af de elektroniske platforme som Meet, Hangout, Google drev og Classroom er blevet 

hverdag, og alle på skolen har taget et syvmile skridt under de gentagne Corona-nedlukninger, så 

noget godt har vi fået ud af en skidt situation. 

I de 21 år jeg har været i den private skoleverden, har jeg aldrig oplevet en større omstillingsparathed 

og fleksibilitet fra både elever, forældre og ikke mindst ansatte. Alle ansatte har været involveret i 

planlægning, koordinering og informering om nye ændringer for de forskellige klassetrin og 

tilretninger, hver eneste gang vi har modtaget nye opdaterede retningslinjer fra Børne og 

Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Det har været uvant at skulle foretage så store 

ændringer adskillige gange i løbet af et skoleår, men alle er gået til opgaverne med ildhu, og det 

fortjener en kæmpe ros og stor tak for indsatsen. 

Johnny og Britt, der har båret en stor del af arbejdet med planlægningen af ændringerne og 

formidlingen af opdaterede retningslinjer, fortjener også en kæmpe anerkendelse for indsatsen.  

Vi har i denne svære situation virkeligt vist og bevist, at vi kan og vil løfte i flok, og at vi er en 

særdeles ’agil’ organisation. 

 

Tilsyn og værdier 
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Skolens tilsynsførende Børge Kock aflægger hvert skoleår to-tre besøg på skolen for at overvære 

undervisningen i forskellige fag på forskellige klassetrin samt tale med elever og ansatte. Som 

tilsynsførende skal han vurdere elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik, engelsk og historie. 

Derudover skal han vurdere om skolens samlede undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen, samt om skolen lever om til kravet om frihed og folkestyre, herunder ligestilling 

mellem kønnene.  

Et af de planlagte tre tilsynsbesøg måtte grundet Corona flyttes, og en af de lektioner, som Børge 

overværede, var online undervisning, hvilket var kærkomment, da det gav ham et billede af elevernes 

og lærernes nye ’normal’. 

I konklusionen på tilsynserklæringen skriver Børge, at det ’trods en global pandemi er lykkedes at 

drive skole på et højt niveau’. Han skriver også, at ’fra første færd føler man sig godt tilpas på skolen, 

når man træder ind ad døren. Her går faglighed, nærvær og tryghed hånd i hånd.’ Og ’der opleves et 

flot pædagogisk og didaktisk arbejde på skolen’, hvilket kendetegner ’en dynamisk skole’. 

Generelt beskriver Børge et flot fagligt niveau i den oplevede undervisning både inden for det 

humanistiske, naturfaglige og det praktisk musiske fagområde. Børge skriver, at den overværede 

undervisning har været god og varieret og appellerer til flere af den enkelte elevs kompetencer. 

Kendetegnede for underviserne er, at de er dygtige, velforberedte og engagerede og er i stand til at 

gøre deres fagområder spændende. ’Skolen som helhed emmer af at være et sted, hvor der foregår 

god undervisning ’til livet’’. 

De elever, som Børge har mødt og talt med, beskrives som engagerede og glade. Under det første 

tilsynsbesøg arbejdede 7. klasserne med Edison-projektet, og Børge skriver om det tværfaglige 

projektarbejde.  

Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Under et 

længere forløb stifter eleverne bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både 

teori og praksis. Målet er, at hver gruppe fremstiller et produkt, hvilket de senere skal 

fremvise og lave et pitch om på en større messe. Vi sendte to hold videre, som fik 1. og 

2. i lokalfinalen i Haderslev, og en 4. og 6. plads i landsfinalen. Det er super flot gået 

af eleverne! 

I sin tilsynserklæring har Børge medtaget sin oplevelse af udmøntningen af skolens kerneværdier, høj 

faglighed, respekt for den enkelte, det gode fællesskab samt et bredt og forpligtende samarbejde. Han 
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skriver blandt andet, at undervisningen er kendetegnet af at være demokratisk og dialogbaseret. Det 

er naturligt at lytte til hinanden og give plads til argumentere og debatter. Den gode omgangstone 

hersker over alt. Der er gensidig respekt for hinanden og hinandens holdninger. En flot 

tilsynserklæring, som vi kun kan være tilfredse med. 

Vi har i indeværende skoleår igangsat arbejdet med en opdatering af skolens trivsels- og antimobbe-

politik og i efteråret 2020 igangsatte vi den lovpligtige undervisningsmiljøundersøgelse, populært 

kaldet UVU. Desværre har hjemsendelse af eleverne fra den 20. december og frem til midt i maj 

bevirket, at vi har måttet udskyde arbejdet med både antimobbe-politikken og UVU’en, og de bliver 

først færdig ved udgangen af dette skoleår eller i begyndelsen af næste skoleår. 

 

Jubilæer 

Haderslev Realskole har dybe traditioner, og i det forgangne skoleår har ikke mindre end 15 ansatte 

fejret et personligt jubilæum med ansættelse ved Haderslev Realskole i henholdsvis 10, 15, 20, 25 

eller 35 år.  

Flere ansatte har tidligere været elever på skolen og de er efter endt uddannelse vendt tilbage til 

skolen som ansatte, hvilket siger en hel del om skolen både som skole og som arbejdsplads. 

Det vil føre for vidt at nævne alle 15, men også forkert ikke at nævne nogle få. Jeg har valgt de fem, 

der har været ansat i 20 år eller mere. Lærer Kirsten Birkkjær Lauesen har været ansat i 35 år, 

lærerne Bjarne Light og Lone Lilleholt Jørgensen i 25 år, servicemedarbejder Torben Madsen Juhl 

og lærer Anders Lasse Ravn i 20 år. De øvrige jubilarer, som ikke medtages med navns nævnelse, 

har været ansat i 10 eller 15 år.  

Det er i dag en stor bedrift at være på samme arbejdsplads i 20, 25 og 35 år, og alle fortjener de stor 

anerkendelse for deres indsats og virke gennem de sidste mange år. 

 

Tak 

Det har virkeligt været et særpræget år, hvor intet har været som det plejer og stort set alt er vendt på 

hovedet. Hvem havde før Corora-nedlukning i den 11. marts 2020 forestillet sig en hverdag med 

hjemsendelse af alle elever og ansatte, fjernundervisning og nødpasning?  
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Elever og forældre har taget disse store og indgribende forandringer i stiv arm – der har til tider været 

meget forældrekontakt og mange spørgsmål, og der har til tider også været frustrationer over nye 

ændringer, hvilket er helt forståeligt.  

Til trods for frustrationerne har samarbejdet fungeret godt. Mange tak for det. Og især tak for jeres 

opbakning til lærerne og pædagogerne, som efter bedste evne har forsøgt at skabe en så normal 

hverdag for jeres børn som overhovedet mulig. 

Bestyrelsesmedlemmer fortjener også en tak for samarbejdet, deres indsats og det store frivillige 

arbejde, som de ligger i bestyrelsesarbejdet. 

Og sidst men ikke mindst tak til alle skolens sponsorer og øvrige samarbejdspartnere for et godt og 

konstruktivt samarbejde til gavn og glæde for alle parter. 

Simon 


