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Så blev det sommerferie. Tid til at slappe af og lade batterierne op. 9. klasserne har haft 

deres sidste dag som elever på skolen og er glade og spændte på vej ud i verden.  

De øvrige elever er også sendt på en velfortjent sommerferie. 

De næste dage bruger vi på at lukke året ned og forberede det kommende skoleår, så vi 

endnu engang er klar til at tage imod alle eleverne.  

Det gør vi onsdag den 15. august kl. 8:15 i skolegården. Den tid, den glæde. Inden da 

venter en god, lang sommerferie, hvor vejret forhåbentlig arter sig til alles tilfredshed. 

Det har på mange måder været et anderledes skoleår for elever og ansatte på Nyborg 

Private Realskole. Det er det altid, når man bygger om i så stor stil.  

Tolv ud af tyve klasser blev hjemløse, da vi rev barakken ned og hev alt ud af hoved-

bygningen. Til sidst bestod den kun af tag og ydervægge.  

Heldigvis fik vi mulighed for at leje det gamle 10. klassecenter med plads til otte klasser.  

Med en god portion vilje fandt vi plads til de resterende fire klasser rundt om admini-

strationen i det gamle hotel. Jeg skal være den første til at erkende, at netop de fire 

klasser havde trange kår. De måtte klare sig med meget anderledes lokaler og manglende 

indendørs fællesområder. Derfor glæder det mig meget, at alle har taget det med godt 

humør og stor vilje til at få det bedst mulige ud af de faciliteter, der var til rådighed. 

Lige inden eleverne gik på sommerferie, fik vi de sidste godkendelser i forhold til vores 

nye skolebygning. Det var en stor fornøjelse at flytte ind sammen med eleverne, så de 

lige kunne nå at snuse til de mange muligheder, der venter dem.  

Vi glæder os til for alvor at tage herlighederne i brug efter sommerferien. De første 

anmeldelser fra elever og personale har alle været yderst positive. De glæder sig over, at 

der er mere plads, at temperatur og lysforhold er rigtig gode, og at der – ikke mindst – er 

en fantastisk akustik i klasser, på gange og på fællesarealer. 

 

 

 

Årgang 9, 2. udgave 

 



 

 

 Lav noget larm!  
   

 

Citat af: Jes Bertelsen 

“Hvis man hele tiden, mens man går ud af landevejen mod Paris, skal 

tænke på, hvor langt man har igen, så skal man lade være, for man når 

måske aldrig til Paris. Det er selv turen man skal synes om.” 

 Dimission 
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arbejdsindsats, der fulgte med projektet, der 

sammen med vores elever og elever fra skoler i 

Odense blev sat op på Odense Teater den 15. 

juni. 

Resultatet afspejlede indsatsen og blev en 

fremragende forestilling, hvor eleverne 

dansede og sang. 

Godt gået af 4. klasserne og Line og Heidi.  

 

”Er du musiklærer, så giv dine sangglade 4. 

klasser en stor musikalsk oplevelse med 

projektet LAV NOGET LARM”.  

Sådan stod der i invitationen. Det kunne 

Heidi Lunde og Line Andersen ikke stå for, 

så de tilmeldte vores to 4. klasser.  

Jeg tror ikke, at nogle af de implicerede helt 

havde forestillet sig det omfang og den  

Talent Camp 

I løbet af det sidste år har vi sendt 

elever på Talent Camp.  

Det er dygtige elever, der har udvist 

engagement i dansk, engelsk eller 

matematik, der – sammen med elever 

fra hele landet – har fået mulighed for 

at blive udfordret yderligere. 

De har været på tre forlængede 

weekend-camps forskellige steder i 

landet. 

Tilbagemeldingerne fra Talent Camp 

er, at de er meget glade for vores 

elever, og at vores elever er meget 

glade for at deltage.  

Derfor fortsætter vi også næste år 

med denne mulighed for eleverne.  

 

Science-talentprogram 

Nyborg Gymnasium tilbyder grund-

skoleelever fra Nyborg mulighed for at 

deltage i særlige forløb.  

I indeværende skoleår har det kun 

været for folkeskolelever, men næste 

år er vi budt med, og vi glæder os 

over, at også vores elever fremover 

får denne mulighed for at prøve 

kræfter med naturfagene.  

  

Torsdag op til ferien var fyrre elever fra 9. a og 9.b samt forældre indbudt til dimission.  

For afslutningen på ti års skolegang skal selvfølgelig fejres – ligesom vi gerne vil have 

mulighed for at ønske de unge mennesker held og lykke i deres videre færd ud i livet.  

Det er på mange måder glædeligt, men også vemodigt, at skulle sige farvel.  

Glædeligt, fordi eleverne er helt klar til fremtiden, der venter, og fordi deres grundskole-

forløb er vel overstået. Vemodigt, fordi vi skal tage afsked med elever, som vi kender 

rigtigt godt, holder af og kommer til at savne. 

Der er ingen tvivl om, at de alle er godt rustede til de udfordringer, der venter forude – 

både menneskeligt og fagligt. Gennem de sidste par måneder er de blevet prøvet i, hvad 

de har lært. Det har de taklet på allerbedste vis – og med flotte resultater.   

Traditionen tro uddelte skolens bestyrelse to boggaver. Den ene gives til den elev, der har 

det højeste gennemsnit, og det var i år Joachim Rützov Rosenkilde. Den anden gives til en 

rigtig god kammerat, som har virket for fællesskabet, og det blev i år Christel Eriksen. 

Tillykke til jer! 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Personalenyt 

I skrivende stund er de fleste lærere 
gået på velfortjent sommerferie. 
Åkanden holder åbent en uges tid 
endnu, og serviceafdelingen har 
travlt med de allersidste flytninger 
og med at holde styr på de tilbage-
værende håndværkere. 
Og kontoret lukker torsdag den 5. juli 
kl. 13.  
 
Efter sommerferien vender Anne 
Sofie Fabech-Larsen tilbage efter 
endt barsel, ligesom Linda Kønig 
også kommer retur efter barsel og et 
års orlov. Det glæder vi os til. 
 
Det betyder samtidig, at vi har taget 
afsked med Sisse Berg, der har 
vikarieret det sidste års tid, inden 
hun selv skulle på barsel.  
Tak til Sisse for den store indsats 
gennem året – og held og lykke med 
den lille ny. 
 
Lige op til sommerferien fik vi med-
delelse om, at Ole Smidt Christensen 
var gået bort.  
Ole var ansat på vores skole i 18 år, 
inden han for tre år siden grundet 
sygdom gik på pension.  
Ole huskes især for hans engage-
ment i skolens musikliv, hvor han 
med stor entusiasme fik elever til at 
blomstre.  
Det er også Ole, der er ophavsmand 
til musikken til vores skolesang.  
Ole blev 65 år. 
Æret være Oles minde! 
 
 
 
 

 
 

Fredag den 8. juni var elever og personale inviteret til indvielse af vores nye skolebygning. 
Sammen med dem deltog skolens bestyrelse, hovedentreprenøren, diverse under-
entreprenører, borgmester Kenneth Muhs samt vores byggerådgiver og arkitekt. 
 
Ingen indvielse uden taler. Skolelederen takkede alle, der har bidraget, og ønskede elever 
og ansatte tillykke med den fine, nye skolebygning. Det samme fokus havde bestyrelses-
formand Jette Haslund i sin tale.  
 
Så var der ellers sang og musik. Først fra Frivillig Musik, der sang ”Our House/Our School”, 
og herefter fra vores skolekor. Det hele krydret med masser af balloner, der fint lagde sig 
oppe under loftet i gymnastiksalen. 
 
Vi fik afsløret den fine gave fra Arkitekt Bent Dyrborg og byggerådgiver Finn Rasmussen – 
et lækkert Søren Søgaard bordfodboldspil. Endelig overrakte elevrådet skolen et maleri, 
som de har lavet, og som forestiller skolens liv og værdier – det er naturligvis allerede 
hængt op i forhallen. 
 
Efter den mere officielle del var det tid til at klippe den røde snor. Den opgave havde vi 
tildelt skolens ældste elev, Adrian Lerche Bergstrøm fra 9.b, og skolens yngste elev, 
Caroline Stamp Hansen fra 0.a.  
Det var de selvfølgelig helt klar til, og efter et leve for Nyborg Private Realskole og en 
nedtælling blev snoren klippet, og alle myldrede ind i den nye skole for første gang 
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Festlig indvielse  
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I ønskes alle fantastisk 
dejlig sommer og 
sommerferie 
 
Med venlig hilsen 
Per Larsen  
Skoleleder 
 
 
 
 

Indflytning i den nye bygning 
 
 

Fredag den 8. juni indviede vi vores nye skolebygning. Det skete naturligvis med al den 

festivitas, der hører til, når mange måneders byggeri og spændt venten er overstået. 

Personligt glædede jeg mig helt vildt til at vise det hele frem for eleverne, for jeg var 

sikker på, at de ville kunne lide, hvad de så.  

Jeg blev ikke skuffet. Både elever og de mange forældre, der kom forbi, udtrykte 

begejstring over resultatet. Med de nye rammer er vi rykket i en liga helt for sig, når vi 

taler om skoler og faciliteter. 

 

Ja, og så var vi sådan set klar til at rykke ind weekenden efter indvielsen. Der var lagt 

planer for indflytningen, men som det kan gå med planer, så holdt de ikke. 

 

Kommunen fandt nemlig ikke, at sikkerheden levede op til kravene, og de ville ikke 

give en betinget godkendelse, hvilket ellers er en velkendt løsning, når blot man sørger 

for, at de sidste detaljer hurtigst muligt bringes i orden.  

Jeg er slet ikke uenig i, at sikkerheden skal være i top, når man har med børn at gøre, 

men det meste var småting, der efter byggerådgivernes mening ikke udgjorde nogen 

risiko for børnene. 

  

Der var dog to større ting: Vi havde et ønske om en ændret brandstrategi, hvilket 

kommunen og beredskabet forkastede, så vi endte med den, der allerede var 

godkendt, og endelig var der nogle forhold omkring skabene i gangene, som vi efter tre 

uger fik en midlertidig dispensation for, så eleverne kunne flytte ind før ferien. 

 

I skrivende stund er håndværkerne ved at lægge sidste hånd på frontpartiet ud mod 

Enghavevej og gulvene på toiletterne, ved kontoret og ved indgangen. De fortsætter 

nok et par uger endnu, så det hele er klar til skolestart.   

 

Det mest ærgerlige arbejde er også i gang – nemlig flytning af alle skabene fra gangene 

ind i klasserne. Vi kunne under ingen omstændigheder få lov til at beholde dem på 

gangene, der også fungerer som flugtveje, fordi skabene er lavet af træ.  

Naturligvis er de lavet i brandhæmmende materialer, men det er desværre ikke nok for 

kommune eller brandmyndigheder, der begrundede afslaget med, at vi havde søgt og 

fået godkendelse til stålskabe, og at man i Odense Kommune har fået nej til over-

hovedet at have skabe på flugtsvejsarealer.  

 

Vi har altså begået en fejl ved at købe skabe af en anden type end omfattet af bygge-

ansøgningen. En beklagelig fejl, som vi desværre først blev opmærksomme på under 

brandgennemgangen. Jeg ved, at eleverne bliver kede af, at vi flytter skabene væk fra 

gangene, men det skal nok komme til at fungere alligevel. Samtidig er det mit håb, at vi 

i den nærmeste fremtid finder midler til at indkøbe de rette skabe, som vi så løbende 

sætter ind på deres rette plads på gangene. 

 

Rent midlertidigt forventer vi at få tilladelse til at placere vores gamle, røde stålskabe 

på gangene – de er i hvert fald i rette materiale i forhold til byggeansøgningen, og de 

kan sagtens bruges til elevernes ting og sager. 

 

Heldigvis er vi gode til at se fremad, så fortidens skygger ikke ødelægger vores ellers 

gode humør, og vi ender med at få præcis den skole, som vi drømte om, da vi for 2-3 år 

siden begyndte planlægningen. 

 

http://www.nyborgprivaterealskole.dk/

