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Så gik endnu et skoleår. Et år, hvor COVID-19 restriktioner i stort omfang satte 
rammerne for vores samvær. Og hvor skolehverdagen blev indsnævret til 
samvær i klasserne. Når eleverne da ikke sad hjemme bag skærmen og fik 
undervisning på Teams. 
 
Under hele Coronakrisen har der, når eleverne har været i skole, været rig 
lejlighed til at dyrke klassefællesskaberne. De har i det meste af perioden kun 
måttet lege med egne klassekammerater. Det har på mange måder været godt 
for klasserne, men en skole er mere end fællesskabet internt i en klasse. 
Det er også fællesskab mellem elever på kryds og tværs – fra de yngste til de 
ældste. Alle er sammen om vores værdier og om det at være elever på Nyborg 
Private Realskole.  
 
Men fællesskaberne rækker ud over elever og medarbejdere, der har deres 
daglige gang på skolen. Der er også forældrefællesskaberne. Et godt og 
velfungerende forældresamarbejde internt i de enkelte klasser er nemlig stærkt 
medvirkende til at skabe en god klasse.   
 
I over 16 måneder har vi måttet aflyse stort set alle skolens fællesarrangementer. 
Ikke alene dem, der samler elever og forældre generelt, men også dem, der 
samler forældrene internt i klasserne. Vi har ærgret os hver gang, men det har 
desværre været en del af de restriktioner, vi har modtaget fra myndighederne. 
 
Men nu ser det ud til at lysne. For fjorten dage siden ophævedes de sidste 
restriktioner for grundskolerne i Danmark. Vi håber, det holder, og vi glæder os til 
at genoptage alle fællesarrangementer i det nye skoleår. 
 
Indtil da vil jeg ønske alle en formidabel sommerferie – hvor den end holdes. 
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Ordsprog af ukendt oprindelse: ”Lunken vand er også vand.” 

 
Sidste skoledag for 9. 
klasserne … 
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I den forbindelse har vi heldigvis mødt stor 

forståelse og tålmodighed.  

Nu er alle restriktioner fjernet, desværre med 

så kort varsel, at det ikke er muligt at samle 

alle inden sommerferien.  

Vi udnytter til gengæld, at vi atter kan tilbyde 

rundvisninger for forældre og børn, så de er 

lidt bedre forberedte på skolestarten. Et 

tilbud, en del nye forældre har taget imod. 

Vi glæder os til at møde de 44 nye børne-

haveklasseelever efter ferien.  

I år var det desværre umuligt at holde de 

traditionelle arrangementer for børn og 

forældre i vores kommende børnehave-

klasser. Restriktionerne frarådede os at 

samles på skolen. Vi måtte end ikke 

tilbyde nye forældre og elever 

rundvisninger, så de kunne se skolen.  

Vi har derfor – så godt som muligt – 

forsøgt at kommunikere med forældrene 

på andre måder, og vi har indbudt til et 

fællesmøde på første skoledag.  

 

Bestyrelsen 

Skolens bestyrelse har mødt samme 
udfordringer som resten af skolen: Det 
har ikke været muligt at mødes fysisk.  

Derfor har bestyrelsen gennem det 
meste af skoleåret afholdt bestyrelses-
møder online. Som med alt andet kan 
det godt lade sig gøre, men der 
mangler alligevel en dimension, når 
man skal drøfte vigtige ting foran en 
skærm. Derfor kom bestyrelsen ikke 
som planlagt i mål med strategi-
arbejdet. Det genoptages efter 
sommerferien, hvor vi forhåbentlig 
atter kan mødes i virkeligheden 

Bestyrelsen var desuden nødt til at 
skubbe forældrekredsmødet til midten 
af juni, hvor vi fik lov til at samle 
forældrekredsen på skolen. 

På forældrekredsmødet blev skolens 
formand Christian Kronborg genvalgt. 
Det samme blev bestyrelsens sekretær 
Judy Egholm. Nyvalgte i bestyrelsen 
blev Helle Houlbjerg Carlsen og Anja 
Klinge Søndergaard.  
Her skal lyde en tak til Morten Pihl og 
Malene Fauerholm for deres indsats i 
bestyrelsen gennem de seneste år. De 
valgte begge at stoppe i bestyrelsen. 

Genvalg var der desuden til skolens 
tilsynsførende Susanne Eskildsen, der 
afgav en skriftlig beretning. Der var 
stor ros til hele skolen. 

Bestyrelsen konstituerede sig med 
Christian Kronborg som formand, 
Heidi Eskelund Knudsen som 
næstformand samt Judy Egholm som 
sekretær. 

 

 

Det var lige før, vi ikke nåede det … Men i sidste øjeblik fik 9. klasserne lov til at kaste 

karameller og holde sidste skoledag. Vi kunne endda gøre det lidt mere festligt ved at 

samle et lille publikum i gymnastiksalen, idet 7. og 8. klasserne overværede showet 

live, mens der blev streamet til resten af skolens elever, der sad i egne klasser. 

Showet kunne naturligvis ikke gå i gang, før eleverne havde spist fælles morgenmad 

med lærerne og været rundt og kaste karameller til alle elever. 

I gymnastiksalen var der høj musik og de traditionelle nomineringer, hvor elever og 

lærere får lidt kærlig gas.  

Selv måtte jeg se mig nomineret i kategorien Årets Citat: ”Lunken vand er også vand”. 

Jeg fik faktisk to medaljer for de kloge ord, der opstod, da eleverne fra forskellige 

klasser klumpede sig sammen om vandkølerne på et tidspunkt, hvor det ikke var i 

overensstemmelse med Coronarestriktionerne, og hvor trangen til at hænge ud for at 

undgå undervisning gjorde, at de trak tiden lidt for meget ud.  

Så jeg fortalte eleverne, at det vand, de havde medbragt eller tanket tidligere, også var 

vand og kunne drikkes, selvom det var blevet lunkent. Det var de så ikke helt enige i …  

Jeg håber, at de forstod, hvad jeg mente – og ellers fik de den igen til dimissionen, 

hvor talen handlede om det grundvilkår, at vi i livet ikke altid kun kan få rislende, koldt 

kildevand. 

Begge klasser sluttede af med sange, de selv havde skrevet. Og som med nominering-

erne bar disse præg af samme rammende indsigt i deres læreres måder at være på. 

Efter afslutningen samledes 9. klasserne udenfor hovedindgangen til det traditionelle 

gruppefoto – og så var det ellers afgang med højt humør og høj musik. De havde vist 

planlagt et par fester; en fest at starte på – hjem og klæde om – og så en fest at slutte 

af med. 

De havde i den grad fortjent at glædes over endelig at måtte være sammen om en 

fest, for de har gjort det rigtig godt. Vi kommer til at savne dem alle. 

 

 

  



 

 

 
 
Lejrskoler og ture 

 

 
 

 

 

Personalenyt 

Der er intet nyt …  
 
Og så er der alligevel, for endelig kan 
også medarbejderne skimte 
sommerferie forude.  
 
Nogle af lærerne arbejder ind i den 
kommende uge for at få de sidste 
planer lagt. SFO’erne har et par uger 
tilbage, før Åkanden lukker i 3 uger, 
og serviceafdelingen bruger noget af 
ferien til at gøre klar til det nye 
skoleår, mens eleverne er sendt 
hjem. 
 
Det har været et langt år med utrolig 
mange omstillinger og forandringer. 
Stort set intet har været normalt, og 
alligevel er det lykkedes for os at få 
det til at virke tilpas normalt til, at 
eleverne har været trygge ved at gå i 
skole. 
 
Både lærere og elever er blevet 
verdensmestre i Teams – for vi har 
undervist mange, mange timer foran 
skærmen. 
 
Der er trukket store veksler på alle 
for at løse udfordringerne optimalt, 
og jeg kan godt mærke, at metal-
trætheden er ved at indfinde sig 
rundt omkring, og at alle glæder sig 
til lidt ferie. 
 
Jeg håber, alle får en god og 
velfortjent ferie, hvor batterierne 
genoplades, så vi er klar til det nye 
skoleår, der starter i august – og hvor 
alt forhåbentligt igen er normalt. 
 
  
 

 
Hele året har vi løbende udsat lejrskoler i håb om, at restriktionerne blev lempet, så vi 
kunne gennemføre. Enkelte lejrskoler placerede vi af samme årsag i maj og juni.  
 
Lærerne har ført utallige telefonsamtaler for på en god måde at holde vandrerhjem og 
hoteller hen, så vi undgik aflysninger, før det var absolut nødvendigt. Heldigvis var de 
fleste forstående, så vi kunne trække tidsfristen til sidste øjeblik. 
 
At det lykkedes at få 3. klasserne på lejr i Svendborg og den ene 9. klasse til København 
er rent held. Først om lørdagen ved middagstid fik vi grønt lys fra Undervisningsmini-
steriet til at tage på de planlagte lejrskoler om onsdagen. Heldigvis kunne lærerne 
trække af på muligheden og vandrerhjemmene, og busselskaberne var også klar.  
Det var med kort varsel, men onsdag morgen var alle klar.  
Det blev nogle rigtig gode lejrskoler. Jeg deltog selv et par dage med 3. klasserne. Det 
er en fornøjelse at opleve, hvor godt de begår sig, også når vi er på tur ude af huset. 
 
5. klassernes lejrtur måtte vi desværre aflyse, men det er lykkedes os at skubbe den til 
næste skoleår, så de alligevel kommer afsted – med lidt forsinkelse. 
 
For 9.b blev der desværre ikke nogen lejrskole. Først skulle det være en udlandsrejse. 
Den plan måtte revideres, da udlandsrejser var helt uigennemførlige. Så blev turen 
planlagt til at gå til Skagen, men her var vandrerhjemmet ikke klar til at rykke tids-
fristen for aflysning. Endelig blev der planlagt tre dage med en tur til Djurs Sommerland 
og andre spændende aktiviteter. Alt sammen inden for restriktionernes rammer. 
Men det måtte også aflyses, da en elev blev smittet, og resten af eleverne blev sendt 
hjem som nære kontakter. Helt snydt blev de dog ikke. For i sidste uge – efter afgangs-
prøverne – tog hele klassen med bus til Djurs Sommerland, hvor de efter sigende 
hyggede sig. Jeg er glad for, hvor forstående vores 9. klasser er. 
 
De sidste par uger har busser næsten holdt i kø foran skolen og fragtet klasser rundt i 
landet på endagsture. Der er altid en endagstur de år, hvor klassen ikke er på lejrskole, 
ligesom 6. klasserne selvfølgelig får deres velfortjente tur til Bakken for at stå skole-
patrulje hele året. 
 
Tak til lærerne for at arbejde helt op til deadline og for at være hurtige til at udnytte de 
muligheder, der bød sig. 
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I ønskes alle en god 
sommerferie. 
 
Med venlig hilsen 
Per Larsen  
Skoleleder 
 
 
 
 

Det nye skoleår 

Fagfordelingen er på plads, og skemaet er lagt for et nyt skoleår. Forældre og 
elever fik skemaet den 2. juni, og lærerne har længe været i gang med 
årsplanerne. 

Vi planlægger, som bliver det et helt normalt skoleår, når vi starter efter 
sommerferien, for uanset hvad der sker, så er det normale grundlaget for de 
ændringer, vi eventuelt bliver tvunget til at gennemføre. 

Derfor har vi planlagt forældremøder for alle klasser fra august og hen til 
starten af september. Det bliver dejligt at se forældrene fra klasserne samlet, 
og jeg fornemmer også, at forældrene glæder sig til at se hinanden igen. 

Skolerådet skal selvfølgelig også mødes. De har til opgave at planlægge de to 
store fællesarrangementer på skolen. Jeg glæder mig til julebasaren for hele 
skolen og ikke mindst til skolefesten for 0.-6. klasse. 

Vi skal også have en del klasser på lejrskoler. 7. klasserne skal til Bornholm, 6. 
klasserne til Esbjerg, 5. klasserne til Ribe eller Sønderborg, og 3. klasserne skal 
Hasmark igen.  
Det er klasselærerne, der planlægger – det gør de også i 9. klasse, der vistnok 
skal til en storby et eller andet sted i Europa. Det bliver dejligt atter at rejse 
sammen og opleve en masse nye og spændende ting.  

Til efteråret holder vi igen skolehjemsamtaler. Vi glæder os til at mødes med 
elever og forældre til samtalerne. 

Personligt glæder jeg mig også til juletraditionerne med Luciaoptog, krybbespil 
og julegudstjeneste. Det er måske lidt underligt at se frem til det allerede nu, 
men der er meget at være fælles om op til jul. 

Store Legedag, hvor overbygningen leger og har en kammeratlig konkurrence 
klasserne imellem, vender også tilbage. Den dag planlægger elevrådet.  

En af årets bedste skoledage – Trimiaden – står også højt på ønskesedlen. Her 
tager de ældste elever ansvaret for de yngste, når opgaver skal løses. 

Ja, der er mange ting at vende tilbage til. Det bliver nu også dejligt bare at 
kunne gå i skole igen uden at tænke over afstand. Bare at lege med dem, man 
har lyst til – og alt det andet, som en normal hverdag indeholder. 

Jeg glæder til at byde jer alle velkommen tilbage til et ny skoleår. Både alle de 
nuværende elever og alle de nye – herunder 44 nye børnehaveklasseelever, der 
skal gøre deres første erfaringer med at gå i skole. 

Første skoledag er 9. august. Vi mødes alle i skolegården uden for musikhuset 
kl. 8:15. 

Med det nye år for øje vil jeg ønske jer en rigtig god sommer og sommerferie. 
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