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Giersings Realskole er en selvejende 
institution, der modtager elever fra bør-
nehaveklasse til og med 10. klasse.

I henhold til gældende lov om friskoler 
og private grundskoler hører Giersings 
Realskole til sidstnævnte gruppe, og i 
henhold til samme lov er der meddelt 
skolelederen ret til at afholde de for 
folkeskolen gældende eksamener.

Undervisningsplanen er tilrettelagt med 
henblik på, at eleverne skal kunne afslut-
te deres skolegang med disse eksame-
ner, idet vi anser det for værdifuldt, at 
der er et fast mål at stræbe imod. Skolen 
skal i henhold til lovgivningen give en 
undervisning, der mindst står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folke-
skolen.

Vi anser det for en væsentlig og essen-
tiel opgave at formidle værdifulde og 
relevante kundskaber på et højt fagligt 
niveau i alle fag til vores elever.

I undervisningen bliver der lagt vægt på, 
at eleverne stifter bekendtskab med og 
lærer at værdsætte vores lands tradi-
tioner, kulturværdier og demokratiske 
livsmønster. Giersings Realskole arbej-
der ikke ud fra noget bestemt politisk 
eller religiøst grundsyn.

Målet er, at eleverne dannes/uddannes 
til at blive kompetente, frisatte og livsdu-
elige i fællesskab med andre og forstår 
værdien af at samarbejde med andre, og 
som i sine handlinger viser hensyn og 
respekt for andre kulturer og mennesker.

Skolen tilstræber, at den tryghed, som 
er en nødvendig forudsætning for den 
enkeltes velbefindende, trivsel og læring, 
er til stede. Med Giersings Realskoles 
tydelige rammer er der mulighed for 
at følge og tage hensyn til den enkelte 
elevs udvikling.

I tæt samarbejde med hjemmet 
tilstræber skolen at tilrettelægge 

undervisningen, så den understøtter 
og udfordrer den enkelte elevs fagli-
ge niveau. Skolen forventer, at eleven 
altid fokuseret forsøger at løse sine 
arbejdsopgaver på bedst mulige måde. 
Samarbejdet foregår ifm. forældremøder, 
skole-hjemsamtaler og standpunktsbe-
dømmelser. Den daglige kommunikation 
foregår primært ved brug af skolens in-
tranet, hvor forældrene holdes orienteret 
om elevens skolemæssige situation.

Vi forventer:
• At vi samarbejder – skolen og 

forældre.
• At alle anerkender forskellighed 

og bruger viden som et nøgleord i 
samtalen.

• At aftaler overholdes.
• At skolen, lærerne og andre børn 

samt deres forældre omtales posi-
tivt derhjemme, så jeres barn ikke 
skal stå i et dilemma.

• At skolens konflikthåndtering og 
regelsæt efterleves og overholdes.

Om Giersings Realskole
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• At troværdighed er en forudsætning 
for en ordentlig og god kommunika-
tion.

• At I forældre er med til at skabe 
gode relationer til andre forældre og 
deres børn.

• At vi griner med hinanden – ikke af 
hinanden.

Afgangseksamener
Efter 9. skoleår afsluttes der med 
FP9-eksamen i 9. klasse, der er fælles 
for alle elever. FP9-eksamen er delt i dels 
obligatoriske eksamensfag og dels en 
række udtræksfag. Der udtrækkes et fag 
blandt de humanistiske fag og et fag 
blandt naturfagene til de enkelte klasser.

Obligatoriske fag: dansk skriftlig og 
mundtlig, engelsk mundtlig, matema-
tik skriftlig og fælles naturfagsprøve 
mundtlig.

Humanistiske udtræksfag: engelsk 
skriftlig, tysk skriftlig og mundtlig, 

historie mundtlig, samfundsfag mundtlig 
og kristendom mundtlig.

Naturfag til udtræk: biologi skriftlig 
(online), geografi skriftlig (online), fysik/
kemi skriftlig (online), matematik mundt-
lig og idræt.

Efter 10. klasse afsluttes der med ”Eksa-
men i 10. kl.” (FP10).

De nye prøvefag: madkundskab, musik, 
håndværk/design afsluttes med en prø-
ve efter 8. klasse.

Klasselærerfunktion
Klasselæreren er tovholder og har ansva-
ret for klassens sociale liv og for sam-
arbejdet med forældrene og teamet om 
klassen, fremme klassens sociale liv og 
den enkelte elevs trivsel, timeløse fag – 
f.eks. seksualundervisning, klassetrivsel, 
lejrskoler, færdselsundervisning og lign.

Optagelse i børnehaveklassen
Børnene begynder i forårs SFO 1. marts 
samme år, som de skal i børnehaveklas-
se.

Børnehaveklasserne har 25 ugentlige 
timers undervisning. Ved optagelse i bør-
nehaveklassen følger Giersings Realsko-
le de kriterier, der fra UVM er meldt ud: 
”Undervisningspligten i Danmark indtræ-
der i august i det kalenderår, hvor barnet 
fylder 6 år” som udgangspunkt, hvis ikke 
der foreligger en særlig situation.

Skolefritidsordning (SFO)
Elever i børnehaveklasse til 3. klasse 
tilbydes ophold i skolens fritidsordning 
før og efter skoletid. Takster og åbnings-
tider er beskrevet på skolens hjemme-
side. Det skal dog bemærkes, at der er 
ferielukket i 3 uger i juli samt dagene 
mellem jul og nytår.

Der tilbydes klub til 4. klasserne.
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På årets generalforsamling har vi to på valg 
til bestyrelsen. Det giver mig anledning til at 
ridse op, hvad bestyrelsesarbejdet indebæ-
rer, og vigtigheden af at have en bestyrelse, 
der brænder for at gøre en forskel for skolen.
 
Derudover vil jeg give jer en status på sko-
lens økonomi og til sidst introducere jer for 
noget af det, vi og skoleledelsen vægter i 
den kommende periode.
 
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsens primære rolle er at varetage 
skolens overordnede ledelse og være an-
svarlig for skolens drift.
 
Vores arbejde tager afsæt i skolens ved-
tægter, en forretningsorden, et årshjul og 
en organisationsplan. Herigennem har vi en 
tydelig opgave- og ansvarsfordeling besty-
relse og ledelse imellem. Det gør, at vi kan 
agere professionelt over for hinanden - og 
for omverdenen.
 
Skolens bestyrelse består af 5 forældrere-
præsentanter, hvoraf én er formand og én 
næstformand. De sidste 5 år har jeg funge-
ret som formand og i år med Anders Quist-
gaard som næstformand. Rollerne aftaler vi 
på første bestyrelsesmøde i det nye skoleår. 
Her på skolen bliver suppleanter først truk-
ket ind i bestyrelsesarbejdet, når de træder 

Af Mette Juhl, bestyrelsesformand

Årets gang i bestyrelsen

En ny og uvant skoledag - på afstand 
- men tæt på familien, med fjernun-
dervisning, onlinemøder, klassechats 
og morgensang fra TV er, hvad vi den 
seneste tid har levet i. Stort cadeau 
til alle her på skolen; elever, lærere, 
forældre, ledelse og øvrigt personale 
for at navigere på bedste vis i dette 
hurtige kursskifte. 

Skolens konfirmationer har også 
mærket coronaens indtog. Disse 
er nu rykket til efteråret. Ligesom 
skolens generalforsamling er udsat, 
til Danmark lukker op igen.

En på alle måder VILD periode, hvor 
vi opdager, hvad vi vægter, savner og 
ønsker for fremtiden. Jeg er sikker 
på, vi har lært noget af perioden. Men 
lige nu glæder jeg mig dog allermest 
til, at skolen ringer ind til time, så den 
igen emmer af liv, læring og leg.

Pas godt på hinanden - Pas godt på 
skolen.

På bestyrelsen vegne
Mette Juhl

Den 11. marts trak regeringen i nødbremsen og satte skoledagen på Gier-
sings Realskole på standby. Skoleåret havde indtil da været præget af fart 
over feltet, engageret undervisning, morgensang og den kendetegnende lyst 
til at lære og være en del af fællesskabet. Så ramte coronaen eller COVID-19 
Danmark med alvor, restriktioner og afstandsmåling. Skoledagen blev med 
ét vendt på hovedet og stillede krav til omstilling og nye initiativer. 
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i stedet for et bestyrelsesmedlem. Det 
giver god mening. Man hægtes således 
på og sættes ind i bestyrelsesarbejdet, 
når man har stemmeret.
 
Vi holder bestyrelsesmøde 6-8 gange 
om året. På møderne deltager foruden 
bestyrelsen, skolens ledelse og skolens 
regnskabsfører. Møderne følger en fast 
dagsorden, der tilrettelægges af skolele-
der, formand og skolens regnskabsfører. 
Dagsorden og bilag går ud til bestyrel-
sens forberedelse i god tid før mødet. 
Der kan være indhold til drøftelse, til 
beslutning og til orientering. 
 
I bestyrelsen arbejder vi godt sammen 
med respekt for hinanden og vores 
forskellige kompetencer. Vi arbejder ud 
fra et fælles mindset, der handler om at 
fastholde og udvikle Giersings Realsko-
le som en god, stærk og solid skole. 
Sammen med skoleledelsen skal vi sikre, 
at vi har et klart, tydeligt og eftertragtet 
skoletilbud – nu og i fremtiden.
 
De politiske udmeldinger og beslutninger 
inden for skoleverdenen er væsentlige 
for bestyrelsesarbejdet. Hvad må vi 
forvente? Og hvordan vil det i givet fald 
påvirke skolens drift? - Kan vi være på 
forkant? Det er betragtninger, vi løbende 
forholder os til. 
 
Siden sidst har vi fået en ny regering, en 
ny ferielov, oplevet en fornyet debat om 
de frie og private skoler, vores samfunds-
mæssige ansvar og senest har COVID-19 
vendt op og ned på mange ting, ikke 
mindst hverdagen i skolen – og afviklin-
gen af dennes generalforsamling.
 

Det er vilkår, vi som skole er forpligtet til 
at forholde os til. Det er ikke altid lige let 
at agere i. Og det kan betyde, at tiltag, vi 
som skole gerne ville implementere, må 
skydes til hjørne eller vinkles anderledes. 
 
I det forgangne år har vi i tæt samarbej-
de med ledelsen brugt en del ressourcer 
på GDPR. Det er et stort og kompliceret 
område. Vi har derfor trukket på ekstern 
bistand. Skolen har nu en politik til hånd-
tering af GDPR, og dokumenterne er at 
finde på skolens hjemmeside.
 
Også skolens vedtægter er siden sidst 
revideret. De er ligeledes at finde på 
hjemmesiden.
 
Endelig har vi fulgt op på skolens tilsyns-
form, som er selvevaluering.
 
Vi bygger fortsat til/om og vedligeholder 
vores bygningsmasse. Siden sidst har vi 
bl.a. fået nye toiletter, bygget om i biolo-
gi og naturfagslokalerne og fået skabt 
ekstra rum til SFO i nr. 7. Derudover er vi 
i færd med at udnytte kælderen til FAB 
LAB. Vi arbejder desuden på at skabe 
nye uderum, der kan inddrages særligt 
i naturfagene og udvide vores fælles 
forståelse for recycling og grøn energi. 
Vi tror på, at de nye tiltag vil skabe bedre 
vilkår for den eksperimenterende under-
visning og for teknologiforståelsen. Vi 
glæder os til at præsentere tiltagene, når 
de er klar.
 
En gang årligt holder vi uden for besty-
relsesmøderne et visionsmøde. Et super 
givende tiltag for samarbejdet mellem 
bestyrelse, ledelse og det strategiske 
arbejde. Vores tilgang er nysgerrig og 

opsøgende. Alt sammen med henblik på 
at sikre at vi tilpasser og forfiner vores 
skoletilbud, så det forbliver stærkt, og 
så vi opleves som den moderne, pro-
gressive og handlekraftige skole, der er 
værdibaseret i alt, hvad vi gør.
 
Skolens økonomi
Skolen kommer ud af 2019 med et over-
skud på godt 1,3 mio.kr. Det er vi godt 
tilfredse med. Jeg vil alene knytte nogle 
få kommentarer hertil.
 
Statstilskuddet er fortsat af største be-
tydning for skolens drift. I 2019 udgjorde 
det godt 68% af skolens indtægter. Sko-
lens elevtal på 753 ligger på et niveau, 
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der er med til at skabe en god og rationel 
økonomi - forudsat vi har en fokuseret 
økonomisk styring. 
 
Et nøgletal, som jeg plejer at trække 
frem, er ”årselever pr. lærerårsværk”. Tal-
let afspejler skolens effektivitet målt på 
hvor mange elever, hver lærer gennem-
snitlig arbejder med. I 2019 var nøgletal-
let 13,8 mod 14,4 i 2018. Det er fortsat 
tilfredsstillende – særligt fordi, der er en 
god forklaring på den lille tilbagegang. 
Nøgletallet vurderer vi med udgangs-
punkt i, at vi hele tiden har det antal 
elever, som vi har besluttet os for. I tilfæl-
de af at en klasse eller klasser mangler 
elever, giver det anledning til at handle 
på undervisnings- og trivselstilbud i de 
pågældende klasser, idet forventningen 
er, at vi til en hver tid har en søgning til 
skolen, der muliggør fyldte klasser.
 
Vi oplever fortsat stor søgning til skolen. 
Antallet af opskrivninger til skolens ven-
teliste har været massiv igen i år. Byen 
vokser fortsat, der bygges i nærområdet, 
og kommunen har pt. ingen planer om at 

bygge nye skoler i centrum. Det arbejder 
alt sammen positivt for vores fremtidige 
skoledrift.
 
Skolens tildelte midler forvaltes på 
bedste vis.
 
Vi følger planen for renoverings- og 
vedligeholdelsesarbejder. Med en større 
bygningsmasse vil vi - alt andet lige - 
have flere udgifter forbundet hermed, 
men sammen med ledelsen arbejder vi 
fokuseret og omkostningsbevidst. Såle-
des budgetterer vi for kommende år med 
et overskud på 1,7 mio.kr.
 
En særlig tak til Chalotte og skoleledel-
sen for godt samarbejde i det forløbne 
år.
 
Vi vil som skole bidrage til
FNs verdensmål
Sammen med ledelsen har vi sat os for 
inddrage tre af FNs verdensmål i vores 
arbejde. Det handler om; Sundhed og 
trivsel, Bæredygtig energi og Klimaind-
sats.

Grøn omstilling og bæredygtighed
Sidste år nævnte jeg, at vi ville styrke 
naturfag/teknologi og inddrage eksperi-
menterende undervisning, der hvor det 
kunne højne undervisningen og miljøet 
på skolen. Det arbejder vi videre med, 
så det både er synligt, håndgribeligt og 
undervisningsorienteret. 
 
Med udvidede rammer og nytænkte 
læringsværksteder bliver der skabt rum 
og mulighed for at inddrage klima/bæ-
redygtig energi og teknologiforståelse i 
undervisningen. Det kommer I til at høre 
mere til.

Vi understøtter lysten til at tænke stort, 
nyt og reflekterende
I den sammenhæng vil jeg gerne rette 
en særlig tak til lærere, pædagoger og 
ledelse for stort engagement og jeres 
lyst til at sætte nye højder for undervis-
ningen her på skolen. Det er fantastisk - 
men også vigtigt. Vores skoletilbud skal 
til stadighed opleves som en moderne, 
progressiv og handlekraftig skole, der er 
værdibaseret i alt, hvad der foregår.

8 Giersings Realskole Årsskrift 2019-20



I relation hertil vil jeg gerne fremhæve 
det besøg, vi i dette skoleår har haft af 
Andreas Mogensen, Danmarks første 
astronaut. En unik oplevelse. Tak til Jane 
Bang for at få det i stand. Jeg har siden 
erfaret, at samme person har været in-
spirationskilde til sidste vers af skolens 
jubilæumssang; ”Barndomsgaven” fra 
2015, hvor Andreas Mogensen var i rum-
met for ESA. Det sætter kun besøget i en 
endnu stærkere kontekst.

 
FØLG NU DIN DRØM, SKØNT DET 

KRÆVER DIT MOD
HA’ TROEN PÅ, AT ALT KAN 

LADE SIG GØRE,
FØLG DEN OG VIS DU FORSTOD,

AT VIDEN, ERFARING OG TRO 
PÅ DIG SELV FÅR DIG UD TIL 
DEN FJERNESTE STJERNE.

DET, DU FIK MED DIG FRA DIN 
BARNDOM I SKOLEN,

LIGGER DYBT I DIT HJERTE 
SOM EN KERNE.

 
- En helt særlig sang – tak til Anders Møl-
ler, Lis Andersen og Gorm Gaarde! 
 
Sundhed/trivsel i en Giersing-kultur
Vi vil fortsat værne om skolens kultur og 
værdier. Det handler om
 
• at passe godt på hinanden
• at passe godt på skolen og 
• at indgå i et forpligtende og stærkt 

fællesskab, hvor vi er sammen om 
at lære.

 
Det skal være trygt, fagligt og udviklende 
at gå i skole på Giersings Realskole i en 

sund kultur, hvor trivsel og læring hæn-
ger tæt sammen. 
 
På Giersings Realskole har vi en kultur, 
hvor det er fedt at være en NØRD. Vi 
nørder i skak, i matematik, i sang, i sprog, 
i dansk, i sport og meget mere. For os 
dækker høj faglighed nemlig meget mere 
end boglighed. Man kan have succes på 
mange plan, og det er vi gode til at dyrke 
på Giersings Realskole. Vi skal fastholde 
en kultur, hvor det er fedt at lære, dygtig-
gøre og udvikle sig. 
 
Vi lægger vægt på, at ledelsen er synlig i 
hverdagen på skolen både over for elever, 
lærere, pædagoger og forældre. Det brin-
ger også sundhed og trivsel.
 
Samarbejdet med forældregruppen er 
afgørende for skolens arbejde. Igen gør 
vi os umage med at udvikle fællesska-
bet og sætte rammerne for vores børns 
trivsel og udvikling.
 
Endelig er vi bevidste om betydningen af 
at være en skole med plads til mangfol-
dighed, hvor mangfoldighed betyder, at 
forældre kan have mulighed og ret til selv 
at vælge en værdibaseret skoleform til 
en overkommelig udgift.
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Af skoleleder Poul Haahr Pedersen

Det blev pludselig meget uhyggeligt

Tænk hvad en virus kan betyde for os alle 
sammen. Har vi mærket det – ja i aller 
højeste grad og på alle måder.

I skrivende stund har vi påbegyndt genåb-
ningen af skolen for forårs SFO, SFO og 
skolegang for 0. – 5. årgang. Resten af 
skolens elever modtager fortsat fjernun-
dervisning. 

Hverdagen forsøger vi på bedste vis at 
genoprette, selvom alle klasser er delt i 
to hold med hver deres underviser/pæ-
dagog. Det betyder, at vi bruger dobbelt 
op af lokaler og personaler til de årgange, 
som med stor passion og energi er i gang 
igen. 

Det glæder mig utrolig meget at opleve, at 
skolen igen summer af liv og glæde. Vi er 
kommet godt fra start, men det skal ikke 
være en hemmelighed, at hverdagen langt 
fra er, som før COVID-19. 

Vi mangler halvdelen af skolens elever, 
mangler morgensangen, mangler kram og 
knus. Vi mangler bare meget af det, der 
hører til det at være en dejlig skole. 

Hvordan vi igen - elever og personale 

- kommer tilbage til en normal hverdag på 
Giersings Realskole må tiden vise, men vi 
skal nok komme tilbage, og vi er så klar. 

Jeg kan kun håbe, at der i alt det svære 
også er noget godt, som alle kan tage 
med videre, for det er der. Virkelig meget 
efter min mening. Jeg har ikke brug for at 
komme med min egen personlige oplevel-
se af COVID-19. Der er skrevet meget og 
ja – det har ikke været en god oplevelse, 
selvom der i alt det svære også er små 
lyspunkter:

Tillidsfulde forældre som trods alt på bed-
ste vis støtter op omkring skolens værdi-
er og hjælper til, så godt det nu er muligt 
både hjemmefra og ifm. genåbningen.

Hårdtarbejdende personaler der virtuelt 
underviser, holder møder, retter og løser 
opgaver, hjælper til med nødberedskab, 
gør skolen hovedrent, renoverer flere ste-
der på skolen, tager telefonen og svarer 
på mails – ja alt det der ellers foregår i et 
stort fællesskab løses nu på afstand af 
hinanden og hver for sig.

Hvor er det godt gået, men fællesskabet 
mangler – elevernes dejlige måde at være 

på sammen med hinanden og os betyder 
langt mere, end vi ellers har tænkt på. 

Hvor bliver det godt på den anden side. 
Husk at leve i nuet.

”Om at leve i nuet” af Piet Hein

At leve i nuet er livets teknik,
og alle folk gør deres bedste.

Men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu, og det kommende nu,
bliver aldrig livet presente.

Og alle folks levetid går sågu,
med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste bliver aldrig det rette.

Næ, sørg for, at nuet du lever i,
engang for altid er dette.

At være en del af noget større. Det er 
vel, hvad en skoles opgave er. Det er helt 
sikkert Giersings Realskoles opgave.

Hvert år sender vi næsten 150 elever fra 
9. og 10. årgang videre ud i livet til en 
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efter deres (de flestes) eget valg - ung-
domsuddannelse.  

I de 14 år jeg har været skoleleder, bety-
der det i omegnen af 2.000 elever. Det er 
et stort ansvar, skolen har, at få så mange 
elever personligt og læringsmæssigt klar 
- for det betyder samtidig, at 2.000 nye 
elever begyndte deres skolegang her på 
skolen.

Heldigvis er skolens forældrekreds meget 
engageret, tillidsfulde og med en forstå-
else for, at sammen kan vi skabe skolens 
rammer for læring og fagligt fællesskab i 
et tillidsfuldt og trygt miljø.

Livet skal læres, og det kan til tider være 
svært. Vi fejler, men vi lærer af vores fejl 
og kommer op på hesten igen. Det er ofte 
gennem vores fejl, at vi lærer mest og 
bedst. Det at reflektere over fejl bidrager 
ofte til en bedre forståelse af, hvad opga-
ven går ud på, og hvordan den løses.

Giersings Realskoles primære opgave 
er at skabe de rammer for eleverne, der 
skal til, for at nysgerrigheden, modet til at 
prøve og fejle er tilstede, og læringen hele 
tiden plejes og forfines. 

En lille iagttagelse som gør det meget 
tydeligt og er blevet meget tydelig her 
midt i krisen: 

Når et lille barn på ca. 1 år forsøger at rej-
se sig op første gang, hvad sker der så?

Barnet fejler selvfølgelig og sætter sig 
ned igen. Måske falder barnet og slår 
sig – sunder sig lidt og prøver så igen 
og igen og igen - med masser af støtte, 

opmuntring og ros fra forældrene. 

Selvom barnet gentagne gange måske 
græder lidt, så bliver både forældre og 
andre voksne ved med at støtte og rose 
barnet af den simple årsag, at øvelse gør 
mester, og gentagelse hjælper, og det skal 
nok lykkedes, selvom det er svært. 

Ingen er i tvivl om, at det nok skal lykke-
des til sidst, hvilket i 99,9% af tilfældene 
også er rigtigt. 

Bliv endelig ved med at have den tilgang 
til livet – altid – det hjælper nemlig 
meget, når barnet begynder i skolen. Sko-
legangen kan ind imellem synes svært og 
skal læres. Det handler om vores tilgang 
til livet, vores børn og troen på egne evner 
og på hinanden. 

Håbet er i en tid med store forandringer, 
at vi som professionelle undervisere og 
pædagoger og jer forældre holder fast 
i værdierne - støtter, skubber, roser og 
hjælper, når det er nødvendigt. 

Ja – hverdagen og livet kan være svært 
for børn og unge. Problemer skal hånd-
teres og løses. Det bliver de også 99,9% 
af gangene. Vi skal sætte rammer og 
forventninger til vores elever, og det skal 
I – forældrene - også. Alle skal lære at 
leve livet. Der er mange bump på vejen 
– det gør ikke noget. Børn bliver stærke 
og dygtige, når der stilles krav til dem - 
selvfølgelig i en tillidsfuld forventning og 
med den læring indenfor rammerne, der 
er nødvendige for at løse opgaven.
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Livet kan være hårdt og blive svært ind 
imellem. Det er helt naturligt. Dog er det 
oftest dejligt, givende, smukt og berigen-
de. 

Sådan er en skoledag her på Giersings 
Realskole. 

Ind imellem svær, mange gentagelser, fejl 
som skal rettes, prøve noget for første 
gang, stå på egne ben, tage hensyn til 
hinanden, men det sker altid støttende 
med ros og anerkendelse i et spændende 
forpligtende fællesskab.

2019/20 har været et spændende og 
travlt skoleår. Sådan må og skal det være.

Fokus er på trivsel og læring - med 
udgangspunkt i FN´s Verdensmål. Hele 
tænkningen med recycling, bæredygtig-
hed, trivsel, ligeværd mv. præger under-
visningen i stort set alle fag.

Vi forsøger at skabe bedre rammer for 
naturfagene på alle årgange, så derfor er 
der mange pædagogiske tiltag i de fag. 
Rammerne er også under forandring, 
hvilket ingen nok er i tvivl om.

De nye lokaler og renoverede områder er 
alle tænkt i et meget større perspektiv 
end blot at undervise i natur/teknologi 
og naturfag. Det er tænkt som en helt 
grundlæggende forudsætning for bedre 
dannelse og forståelse af hele vores 
måde at være sammen på, og til en større 
forståelse af hele vores verden – set ud 
fra nogle grundlæggende værdier – sko-
lens værdier.

Når det er sagt, så er det vigtigt at påpe-
ge, hvorfor vi driver skole – vel at mærke 
en fri og privat skole. Vi driver skole, 
fordi vi anerkender betydningen af et 
frit skolevalg og betydningen af at turde 
gøre noget anderledes og stå ved vores 
værdier. 

Vi er en faglig skole – og hvad betyder 
det? 

• Det betyder, at vi har et fagligt fæl-
lesskab, hvor det faglige er udgangs-
punktet for det, vi er fælles om.

• Det betyder ikke, at vi ikke kan have 
det sjovt eller hyggeligt sammen.

• Det betyder, at vi aldrig glemmer, at vi 
er her for at lære.

• Det betyder, at vi anerkender betyd-
ningen af et fællesskab med plads til 
forskellighed. 

De digitale muligheder har vi alle forstået 
betydningen af. Hvad vi havde svært ved 
før COVID-19 er nu en naturlig del af alles 
virkelighed i dag. Det forholder vi os til og 
vil tage med videre. 

Skolens hjemmeside og Facebookside 
bliver jævnligt opdateret for at serviceni-
veauet og kommunikationen er informa-
tiv, præcis, god og i overensstemmelse 
med gældende regler - ikke mindst GDPR.

Vi gør os hele tiden umage for at blive 
bedre.

Vi har en utrolig god skole   
– og det vil vi fortsat have
Jeg har brug for at sige stor tak til 
personalet på skolen og i skolens SFO 
for endnu et års godt arbejde. Det er en 
fornøjelse at være skoleleder for en skole, 
hvor medarbejdersiden er så velfunderet 
og godt fungerende. Alle er I parate til at 
ændre jeres hverdag om nødvendigt og 
stå sammen, når det til tider er svært. 
Stor tak til min bestyrelse for et godt 
samarbejde og for at give mig fri til at 
kunne tage på en hel fantastisk rejse og 
oplevelse til New Zealand sammen med 
min kone Anette. Vi nåede heldigvis at 
komme hjem før COVID-19.

Samarbejdet med bestyrelsen er spæn-
dende og udviklende. Der skal ydes en 
indsats og tages store beslutninger og 
ansvar. Sammen har vi igen stået stærkt i 
det forgangne år. 

Tak for det.

Til sidst tak til skolens forældrekreds for 
den tillid, I viser os, som værende meget 
engagerede, forventningsfulde, klar på 
en udfordring og støttende ift. både 
skolen og jeres dejlige børns skolegang. 
En opbakning til skolen, som betyder så 
meget for jeres børn. Vi møder glade børn 
– klar til skoledagen – klar til læring og 
fællesskab, klar til at tage en udfordring 
– så klar.

Tak for jer.

God sommer.
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Midt i en Corona tid
Dette ydmyge bidrag 
til årsskrift 2019/20 
er skrevet i skyggen 
af den måske største 
globale krise siden 
anden verdenskrig. 

Coronaviruset med det mundrette akro-
nym ”COVID-19” tvang kloden i knæ og 
efterlod store dele af verdens befolkning 
i isolation og afmagt. Afskåret fra sine 
nærmeste og sine kære skulle vi pludse-
lig forholde os til en hverdag indhyllet i 
forbud og begrænsninger. 

Fra den ene dag til den anden blev 
daglige rutiner og ritualer sat ud af 
drift og afløst af  samfundsnødvendige 

restriktioner med det ene formål at 
holde virusset på afstand og antallet af 
smittede nede.

Vi kender af gode grunde ikke følgerne 
af COVID-19-pandemien her ultimo 
marts, men med udsigt til en verden 
alvorligt truet på sundheden og med 
økonomien i frit fald, kan det måske 
synes lidt banalt og måske næsten lidt 
ufølsomt at begive sig ud i en gennem-
gang af året i SFO – eller kan det?

Det er måske netop i vores søgen efter 
den gode fortælling, at vi kan overleve i 
den virkelighed, vi er en del af i skriven-
de stund – så her kommer den gode 
historie fra SFO.

Vi fortsætter derfor, hvor vi slap i sidste 
års årsskrift – foråret 2019.

SFO på Nonnebakken
I mange år har der været stolte tradi-
tioner for at afvikle ”en ordentlig fest” 
i Bakkehuset. Med den næsten legen-
dariske ”markedsdag” har vi igennem 
15-16 år forsøgt at underholde børn, 
forældre og ikke mindst os selv - med 
skøre temaer og idéer. Vi har til tonerne 
af mere eller mindre underlødige lydspor 
gennemført den ”dårlige smag” i et infer-
no af udklædning og rekvisitter.   

Med udvidelsen af skolen og SFO-opde-
ling i to grupper har vi været nødt til at 
tænke i alternativer. 

Årets gang i SFO
Af Per Kirkebæk Sandstrøm-Frederiksen
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I juni 2019 introducerede vi det nye 
koncept ”sommerfesten”. Med tydelige 
referencer til den  hedengangne ”mar-
kedsdag”  blev der tænkt kreativt i såvel 
aktiviteter som i personalets valg af  
udklædning. 

De klassiske små hjemmelavede træ-
huse, der altid har været en fast del af 
udsmykningen, da arrangementet fandt 
sted i Kronprinsensgade, var afløst af 
lettere og mere flytbare boder, men min-
dre kunne også gøre det. 

Med et væld af sjove aktiviteter, fint 
fremmøde og nogenlunde godt vejr – 
kom vi godt fra land, og vi håber, at vi 
kan lave et tilsvarende arrangement i 
2020. 

Det bliver næppe i juni, som det ellers 
var planlagt, men hvis alt går vel – må-
ske i det tidlige efterår.

Kun tiden vil vise os, om dette håb var 
realistisk eller blot en naiv og virkelig-
hedsfjern utopi. 

”A Change is Gonna Come” var overskrif-
ten, da vi sidste år skulle beskrive de 
mange bolde af muligheder, der svæve-
de i luften over Nonnebakken. Mange 
ting var ændret som følge af skolens 
udvidelse, og både børn og personale 
skulle lære at navigere i en hverdag med 
mange  forandringer. 

Som prognosen foreskrev sidste år – er 
vi landet rigtig fint. 

Lokalerne i kælderområdet er efter-
hånden faldet på plads. Der har været 
mange idéer i spil undervejs! 

Med forbehold for ændringer, hvis 
børnene skulle skifte mening, indeholder 
kælderen i dag:

Rævens hule; her kan man til tonerne af 
afslappende og meditativ musik tegne, 
male, formgive og modellere. Et sandt 
arnested for kreative sjæle.

I ”Discorummet” kan man spille air-
hockey eller ”hænge ud”, alt i mens ens 
yndlingssange bliver afspillet på det 
mobile discoanlæg.

I Barbierummet er der indkøbt masser af 
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dukker, dukkemøbler, tøj , og ikke mindst 
to store dukkehuse. I en tid hvor man 
nogle gange kan få den følelse af, at det 
gælder om at blive voksen så hurtigt 
som muligt, er vi glade og faktisk også 
lidt stolte over at kunne konstatere, at 
børnenes glæde ved denne type rolleleg 
stadig trives i bedste velgående.

Når betingelserne for god leg er tilstede 
– så leges der!

Rollelege er der også masser af i vores 
”Restaurant”, hvor der bestilles ”borde til 
to” og laves lune retter i træ og plast.

I slutningen af november blev vores 
køkken færdigt, og vi har nu mulighed 
for at kunne disponere over et hyggeligt 

lille køkken, hvor der er plads til 4-6 børn 
og en personale. 

Tanken med dette køkken er at bruge 
det til at styrke relationerne i de enkelte 
grupper gennem fremstilling af mad 
eller bagværk.

I det hele taget er Nonnebakken fyldt 
med muligheder. 

Der spilles ”stille-stikbold” i Festsalen 
i nr. 9 eller helt almindelig og larmende 
stikbold i gymnastiksalen. På Torvet 
spilles der skak, der byttes Pokemon 
kort, der laves armbånd i elastikker, og 
der leges med Magformers og Lego.

I caféen bliver der spillet brætspil og 

bordfodbold, og der bliver konstrueret 
rumskibe og håndvåben i ”plusplus’er”. 

Udeområderne byder på bordtennis, 
basket, fodbold og helt almindelige 
skolegårdslege.

Udover de mange faste aktiviteter har 
der været masser af programsatte tiltag 
som by/shoppe-ture, diverse turnerin-
ger, svømmehal, diverse udflugter til 
områderne omkring os, julearrangement, 
fastelavn samt en forrygende rekorduge. 

Vores skønne SFO er i dag i bedre for-
fatning end nogensinde før. Opdelingen 
i de to SFO’er - Bakkehuset og Nonne-
bakken - bør ikke længere ses som et 
nødvendigt følge af skoleudvidelsen, 
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men som en logisk konsekvens af, at 
børnenes behov ændres i takt med, at de 
bliver ældre.  

I dag har vi to afdelinger, som hver især 
tilgodeser de behov, der er tilstede i de 
respektive børnegrupper.

SFO i Bakkehuset
En af de første aktiviteter, der fik sat 
gang i gaden, var en fodboldturnering 
for første årgang – 0. klasserne agerede 
heppekor. Men selvom bolden var rund, 
og dommeren havde medbragt både 
fløjte og gule kort, var fokus ikke på at 
score flest mål. Fællesskab, venskab og 
fairplay var de tre pointgivende værdier 

under turneringen, og vinderne var alle 
glade børn og voksne i huset.

Blandt de andre nyskabelser i årets løb 
kan nævnes en opgradering af boldba-
nen, så den med kunstgræs nu er frisk 
og grøn at se på hele året. Og så var der 
jo julemarkedet. På en solrig om end 
kold novemberdag skød vi julerierne i 
gang med et godt gammeldags marked. 
Udover gløgg, æbleskiver og godteposer 
var der mulighed for at få taget billede 
med den vaskeægte julemand og købe 
alt fra hjemmelavede nøgleringe til jule-
nisser og fine engle – og tilmed støtte 
Kirkens Korshærs arbejde for udsatte 
børn og voksne i Odense. Det var med 

glæde og stolthed, vi efter endt marked 
kunne overrække næsten 5.000 kr. til det 
gode formål.

Udover de her omtalte begivenheder har 
året naturligvis også budt på ganske 
almindelige hverdage. Hverdage med 
sol og regn, blæst og blomster, gode 
historier og gode grin. 

Ved udgangen af februar blev det ”den 
tid” på året. Tid til at sende første 
årgang over vejen for at slutte sig til 
Storegruppen og med slet skjult spæn-
ding tage imod endnu et kuld skønne, 
sjove og nysgerrige elever på Giersings 
Realskole.  
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De nye forårs SFO-børn nåede lige at 
starte, inden de blev sendt hjem igen. 
Vurderet efter de første 14 dage er der 
dog særdeles store forventninger til 
denne årgang, og vi glæder os til at 
fortsætte arbejdet.

Klub 4. klasse
På 2. sal i Nonnebakken 7, præcis der 
hvor 4. klasserne i forvejen har klasselo-
kaler, ligger 4. klasseklubben ”Clubben”. 
Hvis navn synes at henlede tankerne på 
en beigefarvet Bodega med indbygget 
el-orgel, placeret et sted i provinsen nog-
le år efter de ”bilfrie søndage”, så er det 
vigtigt at fortælle, at navnet ”Clubben” er 
produktet af børnenes egen kreativitet, 
da de fik til opgave at navngive de nye 
lokaler i 2018. 

Efter det første år, hvor Stine var alene 
på skansen som klubpædagog, er klub-
ben blevet udvidet således, at både Lene 
og Jeppe har været tilknyttet og hver 
især bidraget med aktiviteter tilpasset 
denne målgruppe.

Med en erfaringsreference på snart to 
år kan vi konkludere, at et af de største 
aktiver i klubben er evnen til at skabe ro 
og hygge i en til tider hektisk dag.

Med te på kanden har børnene arbejdet 
i det kreative værksted på 2. sal. Der 
er blevet bagt og lavet mad i det nye 
køkken i kælderen. Der er blevet arrange-
ret shoppingture i byen. Svømmehallen 
med wellness og spa er hyppigt blevet 
frekventeret, og så var der lige OGP!

I løbet af det tidlige efterår fik børnene 
mulighed for at tilmelde sig Odenses 

Børne Grandprix i daglig tale OGP.  Alma 
Björk, Josefine, Liva, Nicoline, Clara, 
Elisa og Sally - alle fra 4.A - dannede 
gruppen ”Kondi” og fik i fællesskab 
fremstillet en rigtig lille ørehænger med 
den aktuelle og fine titel ”Du er den, du 
er”. I første omgang skulle sangen ind-
spilles – herefter indsendes til nærmere 
gennemlytning – og i slutningen af janu-
ar fik pigerne så den glædelige nyhed, at 
de var kommet i finalen. 

Den 28. februar drog børn, lærere og pæ-
dagoger i samlet flok mod Odeon. Alle 
børnene fra 2., 3. og 4. klasse var invite-
ret til at se de dygtige, men efterhånden 
også lettere nervøse piger. 

De mange timer, hvor der var blevet 
knoklet med tekstskrivning, koreo-
grafi og sang, blev belønnet efter alle 
kunstens regler. Kl. 15.00 gik Bubber på 
scenen, og til øredøvende jubel fra et 
fyldt Odeon kunne han annoncere årets 
vinder af OGP 2020 - Kondi fra Giersings 
Realskole.

Tak for en uforglemmelig dag – og mon 
ikke der er skabt en lille tradition her 
også.   

Afrunding
Det var en kort gennemgang af nogle af 
de ting, der har fundet sted i skoleåret 
2019/20. 

Tak
Sluttelig skal der lyde en tak til de foræl-
dre, der gang på gang møder op, når vi 
har brug for en hjælpende hånd. 

En tak til jer der kommer med 

konstruktive forslag og idéer til hverda-
gen i vores SFO. 

Tak for ris og ros. Det er gennem jeres 
feedback, at vi kan udvikle os som insti-
tution og arbejdsplads.  

Tak for et storslået samarbejde og rigtig 
god sommer fra personalet i SFO. 
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3. og 4. årgang besøger Tarup Davinde
MAJ 2019
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MAJ 2019

Madsby Legepark: 0.-2. årgang på tur
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MAJ 2019

Sidste skoledag for 9. og 10. årgang

En dag med festlige udklædninger, det store morgenbord med kåringer, karamelkast og fodboldturnering
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En dag med festlige udklædninger, det store morgenbord med kåringer, karamelkast og fodboldturnering
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JUNI 2019
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3. årgang i Kerteminde
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I juni 2019 besøgte 3. årgang 
herlige Kerteminde. Her stod den 

bl.a. på rundbold, fællessang, gode 
historier, kage og sang og besøg 

på Johannes Larsen museum, 
Nordstranden og Fjord & Bælt
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I juni 2019 besøgte 5. årgang 
Ribe. Her stod den på cykelture, 

og de besøgte bl.a. Galgebakken, 
Vikingecentret i Lustrup, Ribes 

Vikinger, Domkirken, Maren Splids 
hus, Dyrehaven, Vadehavscentret 
og fik guidet rundtur i Ribe samt 
overværede falkoneropvisning
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JUNI 2019

5. årgang i Ribe
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JUNI 2019

Translokation for 9. og 10. årgang
Odense Blomsterfestival
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Odense Blomsterfestival

GRs børnekor og Upperclass 
skød det musikalske år igang 
med et samarbejde med bl.a. 

børnekoret fra Lilleskolen i Odense 
- åbningsceremonien til Odense 
Blomsterfestival 2019. En SMUK 

åbning med de dejligste børn, som 
hermed kan skrive på CV´et, at de har 

sunget for både borgmesteren OG 
Kronprinsesse Mary!

AUGUST 2019
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10. årgang på introtur til Vigsø
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9.C i New York City

D. 31. august 2019 rejste vi 24 elever og 
2 lærere fra Kastrup Lufthavn. Vi fløj over 
Atlanterhavet og landede i JFK Airport 
8 timer senere. Vores rejse til New York 
blev en tur, som vi aldrig vil glemme.

Det var en tur, der oversteg alles forvent-
ninger. Det meste af turen var tilrettelagt 
hjemmefra. New York er en storby uden 
lige, og vi fik prøvet lidt af hvert - shop-
ping på Fifth Avenue, et smut forbi FN 
bygningen og en cykeltur i regnvejr i 
Central Park. Cykelturen var måske ikke 

det sjoveste, men helt klart en oplevelse 
vi aldrig glemmer.

Vi besøgte også Times Square en sen 
aften. De skinnende reklameskilte 
omfavnede os. Vi kiggede op og kunne 
ikke stoppe med at smile. Det var virkelig 
vildt.

En gademaler lavede et billede til os af 
New York. I bunden skrev han “Class 9c”. 
Det står i vores klasselokale. Vi kigger 
ofte på det og snakker stadig meget om 

rejsen. Drømmer os tilbage, når vi synes, 
den almindelige skolegang kan være lidt 
hård.

Dagene fløj afsted, og før vi vidste af det, 
var vi tilbage i Danmark.  Sammenholdet 
i klassen og fællesskabet blev kun stær-
kere. Vi glemmer aldrig turen, menneske-
ne og alle de ting vi oplevede sammen.

Af Laura H., 9.C

AUGUST 2019

32 Giersings Realskole Årsskrift 2019-20



33Giersings Realskole Årsskrift 2019-20



9.A i Rom

34

Digt om Rom
af Victoria, Laura og Emma

Turen gik til den italienske hovedstad
Vi spiste velsmagende mad

Rejsen dertil var lang og svær
Men det var det hele værd

Sammenhold og glæde
Karakteriserer turen

Foruden de antikke monumenter
Og et indblik i kulturen

Colosseum og Peterskirken
Vi fik at se

Fascinerende og overvældende
På gensyn - måske?
Turen var storslået

Vi vil den sent glemme
Masser af minder har vi fået
Vi var alt for hurtigt hjemme

”Jeg synes, vi havde en vildt god tur med en masse fede og sjove oplevelser. Vi kom meget tættere 
ind på hinanden, og det var en helt anden måde, vi var sammen på. Jeg husker især, da vi var et par 
stykker, der tog med sporvognen hjem, men vi ikke alle nåede ud ved det rigtige stop. Så vi måtte jo 

vente og så gå stykket hjem. Alt i alt var det en mega sjov tur, som vi aldrig vil glemme” (Selina)

”Jeg tror, hele 9A kan blive enige om, 
at det var en helt fantastisk tur til Rom! 
Jeg holdt meget af, at vi fik muligheden 

for at gå rundt og udforske Rom i 
mindre grupper” (Signe )

”Jeg kunne ikke have ønsket en bedre tur end vores 
tur til Rom. Vi havde godt vejr, og humøret var højt. 
Det var fedt at være afsted sammen. Vi havde det 

super sjovt og nød hinandens selskab”  (Bjørg) 

”Jeg synes vores tur til Rom 
var god. Vi så en masse ting, 

vejret var godt, og det var rigtig 
hyggeligt. Vores fællesskab i 

klassen er blevet stærkere, og vi 
er blevet meget mere blandet. 

Generelt har det været en 
uforglemmelig tur” (Isabella) 
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”Det er den fedeste tur, jeg nogensinde 
har været på” (Hjalte) 

”Jeg synes, vi havde en virkelig 
god tur. Det var sjovt, og vi 
oplevede også en masse 

gode ting. Jeg husker i hvert 
fald, at vi hver dag hyggede 
os, og vi fik en masse god 

mad. Vi valgte at spise steak 
den første dag, hvilket er lidt 
ironisk, når vi nu var i Italien, 
og vi altid ville kunne få det 
derhjemme. Men det var en 

rigtig god tur, jeg altid vil 
kunne se tilbage på” (Andreas) 

”Sommerfuglen tæller ikke 
måneder men øjeblikke” (Louise) 

”Det bedste ved vores tur til Rom 
var nok, at vi kunne få lov til at 

gå rundt og udforske byen i små 
grupper” (Ida )

 
”Livet udmåles ikke efter, hvor mange gange 

vi trækker vejret, men efter de steder og 
øjeblikke der tager vejret fra os.”  (Julie) 

”Det er alt for varmt det her” 
(Kasper )

”At rejse er at leve” (Mari-Louise) 

”Kan vi ikke holde en pause” 
(Aleksander )



Giersings har sat kursen mod helt nye 
studierejseformer - der virkelig får gang 
i sammenholdet (selv hos teenagere).

Danmarks (måske) første studietur på 
krydstogt! 

4 dage på det åbne hav og intet internet 
viste sig at være det fedeste nogensinde. 
En båd der fik 1.000 forvirrede turister 
fra hele Europa ombord - heriblandt 24 

spændte elever fra Giersings Realskole. 

9.B drog afsted med sommerfugle i ma-
ven og kom tilbage fem dage efter det 
vildeste eventyr SAMMEN. En perfekt 
blanding af kultur og fælleskab. Tre vidt 
forskellige sydeuropæiske byer på 5 
dage er noget af en kulturel oplevelse; 
Fra Barcelona til Marseille, videre til 
Savona og ”hjem” igen til Barcelona.  At 
vågne op i en ny by hver dag er læring på 

et helt nyt plan. Fællesdans, fællespool, 
fællesspisning & fælleskahytter. Turen 
har for 9.B, og forhåbentlig mange nye 9. 
klasser, virkelig sat sine spor. 

Krydstogt kan noget mere! 

Største anbefaling fra 9.B.

9.B til søs
Af Sigrid Nordenbæk Christensen, 9.B

36 Giersings Realskole Årsskrift 2019-20

”Indsigt”

- ”Ubeskriveligt” 

”Oplevelsesrigt”
- ”Fællesskab”

”Sammenhold”



37Giersings Realskole Årsskrift 2019-20

”Uforglemmelig”

- ”Ubeskriveligt” 

”Minder for livet” ”Anderledes 
& fantastisk” 

”Eventyrligt”

”Sjovt & 
spændende”

”Alt for kort”

”Smuk natur & kultur”

”Mindeværdigt”

”Formidabelt”

”Tryghed”

”Griner´n”

”Fri”



7. årgang på Bornholm
Af Marie 7.C

7. årgang tog til Bornholm den 16. sep-
tember og tog hjem igen den 21. septem-
ber 2019.

Turen derhen gik meget stille og roligt. 
Vi tog med toget kl. 9.30 fra Odense 
banegård til Københavns hovedbanegård. 
I København var vi på Nationalmuseet, 
inden vi skulle med bus til Sverige, hvor vi 
skulle med færgen til Bornholm.

Vi boede i små hytter på Allinge Sandvig 
Camping, og vores klasse var delt ud i 5 
hytter. I hytterne boede vi delt i drenge 
og piger, og vi skulle selv lave vores mad 
de dage, vi var der. Nogle ting havde vi 
med hjemmefra, fordi vi kom meget sent 
mandag aften. Vi skulle også selv smøre 
madpakker hver dag. Vi havde fået mad-
penge med til hver hytte, som vi skulle 
handle for.

Tirsdag var ude ved nogle klipper ved Gud-
hjem, hvor vi også spiste røget sild. Nogle 
kunne godt lide det, andre kunne ikke lide 
det. Vi så også en rundkirke. Bornholm er 
kendt for rundkirkerne. Vi havde derefter 
fritid og tid til at handle og lave aftens-
mad.

Onsdag gik vi Hammeren rundt og stop-
pede ved havnen i Allinge-Sandvig for at 
spise is. Vi gik op på Hammershus for at 
få en rundvisning af en guide. Han havde 
en sjov måde at undervise på, fordi han 
gav forskellige personer roller af vigtige 
historiske personer, som man spillede, 
mens han fortalte historien. Da turen var 
færdig, gik vi tilbage til hytterne, hvor vi 
skulle lave aftensmad.

Torsdag kørte vi til Rytterknægten, som er 
et højt tårn ude i en skov. Der var mange 

trin op i toppen - ca. 118 trin. Derefter 
gik vi gennem skoven til Ekkodalen. Det 
var ikke helt, som jeg havde regnet med, 
fordi der ikke var så meget ekko, som jeg 
troede. Vi kørte derefter med bus til hyt-
terne, hvor vi igen skulle lave aftensmad. 
Vi skulle også pakke, fordi vi skulle hjem 
næste dag.

Fredag pakkede vi de sidste ting og tog 
bussen til færgen. På færgen spillede vi 
kort, og da vi kom til Sverige, tog vi bus-
sen til København og så toget ti Odense. 
Vi var hjemme kl 16.30.

Det var en god tur, fordi fik lov til at være 
sammen i mange dage, og fordi vi havde 
indflydelse på, hvad der skulle ske, og vi 
fik lov til at bestemme mad og fritid selv.
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OKTOBER  2019

Skolernes motionsdag

40



Spil dansk

OKTOBER  2019

41

Der blev sunget, spillet og danset 
på Lilleskolen til den årlige Spil 
Dansk koncert, hvor 140 børn 

og unge fra Giersings Realskole 
og Lilleskolen i Odense fejrede 

dansk musik.



OKTOBER 2019

Halloween i Bakkehuset

42

Det ellers så 
hyggelige hus på 

Kronprinsensgade 
forvandles til ægte 

uhygge, når der fejres 
halloween
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NOVEMBER 2019
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LEGO House

3., 4. og 5. årgang var på tur til LEGO House i Billund
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NOVEMBER 2019

GR juniorkor i Odeon

4646

Giersings Realskoles 
juniorkor var i Odeon 

for at optræde sammen 
med ABBA - The show, 

som turnerer i hele 
verden. Verdens sejeste 

juniorkor!



47

Der klippes og der klistres…

29. NOVEMBER 2019

47



DECEMBER 2019

Nisserne på Nonnebakken

48

Nisserne på Nonnebakken anført af Ædelgran 
og Bjældeklang tog på turné i Odense centrum 

i et nisseoptog bestående af hele 56 nisser. 
Her optrådte de med et uddrag af sangene fra 
deres teaterkoncert. Koncerten blev afholdt i 

Festsalen.



DECEMBER  20198. årgang i Flensborg

8. årgang var traditionen 
tro på juletur til 

Flensborg. Her fik de 
mulighed for at prøve 

deres tyske af i boderne 
samt nyde den dejlige 

julestemning i gågaden
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DECEMBER 2019

Lucia-optog

51

Det årlige Lucia-optog på Englandsgade. Tak til 
Ina Størner Rasmussen for de flotte billeder.

Et par dage efter gik turen til Glow Gardens – 
det 6.000 kvadratmeter store lyslandskab blev 

beriget med hele 2 koncerter. 
Tak til Iver Tidemand for de flotte billeder.



Astronaut Andreas Mogensen
DECEMBER  2019

52
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Skolen fik – pga. ihærdigt 
arbejde af Jane Bang - fornemt 

besøg af astronaut Andreas 
Mogensen, som fortalte 4.-9. 
årgang om hans rumrejse, og 

hvad der inspirerede ham hertil.
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Juleafslutning i Domkirken

54

DECEMBER  2019
Året blev rundet af med endnu en 
smuk juleafslutning i Domkirken. 

Det blev sidste gang præst Kirsten 
Søgaard stod ved roret, da der 

venter hende nye udfordringer et 
andet sted i landet. 
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Kortenes kortspil – 6. årgangs musical

56



Musicalen i år handlede om et kortspil 
– men ikke hvilket som helst kortspil. 

Det var KORTENES KORTSPIL!

Historiens omdrejningspunkt var det 
gode og det onde, det positive og det 
negative, det lette og det svære. Den 

handlede om, hvad vi finder værdifuldt 
– både personligt og faktuelt. Vi 

har alle en særlig og vigtig plads i 
fællesskabet.

Musicalens budskab er især, at vi skal 
turde fejle. Vi begår alle fejl i løbet af 
livet. Måske er det endda det, der er 
meningen med livet? Det vigtige er 
ikke, hvem der begår hvilke fejl. Det 

vigtige er, hvordan vi tackler fejlene, og 
hvordan vi kommer videre – SAMMEN!
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Fastelavn er mit navn…
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10. klasse på besøg i Dublin
Af Liva Falcher Eckhoff, 10.A og Karoline Marie Lasthein Jensen, 10.A

Dublin gemmer på kulturvækkende og 
interessante attraktioner i de levende og 
spændende gader. Alt fra shopping og øl-
bryggerier til gamle museer og skoler skal 
den unge 10. klasseårgang fra Giersings 
Realskole opleve i de kommende dage.  

Et kraftigt vindpust rammer de udmatte-
de men opsigtsvækkende elever, da de 
stiger af bussen med deres tunge baga-
ge. De er næsten alle klædt i komforta-
belt tøj, men ryster og kryber sig stadig 
tæt op ad hinanden. Et par bemærknin-
ger bliver skudt af hist og her, mens de 
suger synet af Dublins gader til sig. Den 
store klump af danskere skaber opmærk-
somhed fra mange af indbyggerne, der 
dog suser hurtigt forbi. 

Vil I ikke være søde at samle jer klasse-
vis, så vi får et bedre overblik 10. klasse? 
råber én af de voksne til den store flok.

Det tager lidt tid for de trætte teenage-
kroppe at flytte fødderne, men tre mindre 
grupper kommer nu til syne. Efter hver 
og en elev bliver talt op, spadserer grup-
pen hurtigt ind på et af Dublins bedst 
placerede Hostels.  

Ashfield Hostel 
Køjesengene på hostelets små værelser 
får de unge til at tabe kæben og løfte på 
brynene. 

Det er lidt komisk, vi skal bo her de næ-
ste par dage, siger en af pigerne, mens 
hun skeptisk tjekker værelset ud og 

studerer de blå køjesenge. Hun rynker på 
panden og smågriner. Ja ja vi skal bare 
lige vænne os til det, svarer en anden 
af pigerne, der allerede har taget patent 
på en af sengene. Hun vender og drejer 
sig lidt og mærker madrassen efter, hvor 
hun til sidst konstaterer, at det nok skal 
gå. Kort efter suser mange af eleverne 
på udkig efter mad i Dublins fascineren-
de og uudforskede gader.  

Udforskning af byen
Spadserer man ned mod Dublins kendte 
bar, er det svært at få øjnene fra den 
igen. Hundredvis af lyskæder omfav-
ner den postkasserøde bar, der ligger 
placeret på hjørnet af den travle gade. 
Turisterne skynder sig hen for at posere 
foran baren og viser deres største og 
sødeste smil. Efter billederne nøje bliver 
studeret, sorteret og godkendt, smutter 
den sultne gruppe danskere ind på en 
hyggelig burgerrestaurant med udsigt til 
den blikfangende Temple Bar.  

Trinity College
Næste dag er en gruppe af 10. klasserne 
parate til en af Dublins store turistat-
traktioner. Det enorme kollegie bliver 
modtaget med respekt og høflighed. En 
høj fyr, der selv studerer på kollegiet, 
giver en grundig og spændende rundvis-
ning med store armbevægelser og gamle 
historier. Eleverne bliver hurtigt opslugte 
af de flotte detaljer på bygningerne, og 
telefonerne rives hurtigt frem. 

Træder man inden for, kan man skue 
kollegiets flotte bibliotek an. Eleverne bli-
ver præsenteret for en rolig og respekt-
fuld aura, så snart de træder ind. Det 
helt mørkebrune og meget fornemme 
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bibliotek bliver fotograferet i en fart, og 
småhvisken begynder. 

Det føles helt kongeligt, hvisker en af ele-
verne, mens han nøje studerer de mange 
skulpturer, der står på række til den 
anden ende af biblioteket. At de gamle 
bøger er stablet i flere meters højde på 
flere etager, skaber stor interesse hos 
eleverne.  Det må jo have taget 100 år at 
stable og sortere alle de bøger, lyder det 
fra en af de fascinerede elever. Hendes 
veninder giver hende ret, hvorefter de 
så småt begynder at forlade kollegiets 
bibliotek.  

Eleverne nyder de sidste dage
De næste par dage besøger 10.  klasser-
ne Guinness Storehouse, Epic Museum 
og fik afprøvet irske sportsgrene. At 
bruge penge på tøj, souveniers, mad 
og slik skal der selvfølgelig også være 
plads til, inden turen går hjem igen. “Jeg 
synes, det har været en mega fed tur” 
fortæller en af eleverne smilende. Hun 
sætter sine tunge shoppingposer ned 
og strækker sine fingre ud. “At vi både 
har oplevet kulturelle ting og har haft 
mulighed for at gå for os selv, har været 
noget af det bedste ved turen. Vi har fået 
masser af frirum til at opleve Dublin på 
vores egen måde. Dublin er jo ikke lige 
en by, man selv tager over og besøger, 
men jeg er kun blevet positivt overrasket 
over turen.”, slutter hun af, mens hendes 
veninder nikker og smiler. 

Hun samler sine poser op igen, og går 
med sine klassekammerater tilbage mod 
hostelet, inden turen går hjem igen.  
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FAKTA OM DUBLIN

Dublin indeholder 666    
licens pubber  og den  
lovlige drikkealder er 18.

Dublin har den yngste 
befolkning i hele Europa. 
Cirka 50 procent af befolk-
ningen er under 25 år.

Dublin blev grundlagt af 
vikinger, der bosatte sig 
byen. De kaldte den ”Det 
Norrøne Kongerige Dublin” 
i det 9. århundrede.
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JANUAR  2020

KONDI

62

De her seje piger – KONDI - har 
deltaget i finaleshowet til Odeons 

Grand Prix. De har arbejdet 
benhårdt og tog sejren foran 8 
andre gode numre og vandt en 
klassefest på Odeon. Kæmpe 

stort tillykke!! 



Gennem de sidste 4 år har vi på hele 
skolen arbejdet med en fælles kurs 
mod at skabe rammerne for den bedste 
læseudvikling. Denne kurs sættes og 
bliver til i et samarbejde mellem skolens 
Ressourcecenter og skolens Lærings-
center. Det er et tæt samarbejde, hvor vi 
supplerer hinanden i forhold til at skabe 
gode rammer for, at elevernes daglige 
læsning har de bedste forudsætninger.

Læringscenteret vedligeholder et inspi-
rerende bogudvalg for hele vores elev-
gruppe for derigennem at motivere dem 
til fortsat læsning. Der laves løbende 
forskellige konkurrencer og markeringer 
af specielle begivenheder i årets løb. 
Der arrangeres forfatterbesøg. Der er 

undervisning i digital dannelse og søge-
kurser på nettet samt elev til elev-sam-
taler om bøger og læseoplevelser. I år 
har vi etableret et læserum i nr. 9 hos 
udskolingseleverne, således at Lærings-
centeret er fysisk til stede i deres nære 
omgivelser.

I skoleåret 2019/20 har vi arbejdet med 
en vision om at få videreført læsepo-
litikken, således at der kommer en 
progression i hele elevens skoleforløb 
på Giersings Realskole. Der skal være 
en rød tråd fra de faste undervisningstil-
bud på 0.-5.årgang til 6.-8. årgang, hvor 
vi vil bygge ovenpå den biblioteksorien-
tering, de allerede har modtaget.

Helt konkret vil eleverne på 5. årgang 
afslutte skoleåret med at blive lånere på 
Hovedbiblioteket og deltage i et forløb 
på biblioteket med fokus på at gøre ele-
verne til selvstændige brugere af de mu-
ligheder og tilbud, der findes. På 7. og 
8. årgang udvides med et samarbejde 
mellem bibliotekarerne på Hovedbiblio-
teket og Giersings Realskole, så vi kan 
tilføje undervisningen og læselysten 
en ekstra dimension. Formålet med 
de valgte forløb er at udvide elevernes 
viden om, hvordan de fremadrettet kan 
benytte adgang til litteratur, fagbøger 
og informationssøgning i skole- og 
privatliv.

Læringscenteret og Ressourcecenteret
Af Marlene Rasmussen og Anne Stougaard
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Fra læsepolitikken:
Når eleverne gennem deres skoleforløb 
på Giersings Realskole bliver fortrolige 
med brugen af søgesystemernes mulig-
heder og oplever glæde ved læsningens 
univers, er der stor chance for, at de i 
deres voksenliv fortsætter med at være 
biblioteksbrugere. Når vores elever for-
lader skolen, vil de have kompetente i at 
bruge folkebibliotekets mange mulig-
heder, og skolen har dermed været med 
til at give dem et sæt værktøjer, de kan 
bruge fremadrettet i deres studieliv.

Ressourcecenteret på Giersings Re-
alskole befinder sig kun fysisk i den 
gamle bygning i nr. 7, men mere end 
halvdelen af vores indsats foregår 
ude i klasserne, hvor vi sammen med 
faglærerne underviser, guider og støtter 
elever med skriftsproglige udfordringer.

Ressourcecenterets arbejdsområder 
går på to ben:

• Det ene er i forhold til den almene 
undervisning, hvor opgaven er at 
understøtte den almene faglige 
udvikling for alle elever. Herunder 
er højtprioriteret at varetage den 
tidlige indsats i forhold til faglige 
udfordringer.

• Det andet område omhandler den 
særlige indsats i forhold til speci-
fikke faglige udfordringer, hvor det 
kræver specialiseret faglig indsigt 
og erfaring i at udarbejde funkti-
onsbeskrivelser og handleplaner 
for elever med specifikke faglige 
udfordringer.

Ny viden og nye tiltag
Fundamentet for at Ressourcecenteret 
kan løse ovenstående opgave er, at 
vi løbende dygtiggør os, og i år har vi 
blandt andet haft mulighed for at tage 
på temadag med fokus på undervisning 
af elever i læse-skrivevanskeligheder 
ved National Videnscenter for læsning.

Her fik vi ny viden om:
• afdækning af læse- og skrivevan-

skeligheder, som vi kontinuerligt 
justerer i vores praksis.

• læseprofiler, som vi arbejder videre 
med i kommende skoleår 2020/21.

• særlige undervisningstiltag i fage-
ne, som styrker elevens selvforstå-
else. Her handler det i høj grad om 
at få udbredt læse-skriveteknologi-
er (LST) bredt, således at alle elever 
er aktive i undervisningen.

Denne nye viden bygger vi sammen 
med vores eksisterende viden på vores 
faste møde, hvor alle vejlederne mødes.

Vi er også selv ude og holde oplæg om 
de ting, vi har særlige kompetencer i 
f.eks. som oplægsholder om Txtanaly-
ser på kursus ved Wizkids på US Syd.

Praksisfællesskaber
Sidst men ikke mindst deltager vi i net-
værksmøder for læsevejledere på UCL, 
hvor vi løbende laver faglig sparring 
med andre skoler i vores område. Vi 
har også haft besøg af Nyborg Private 
Realskole med henblik på sparring 
omkring Appwriter, Txtanalyser og erfa-
ringer med Front Read. Dette er et rigtig 
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givtigt samarbejde, som i sidste ende 
kommer alle vores elever til gode.

Vores forskellige tiltag
Udover vores markante indsats i un-
dervisningen fra 0.-5. klasse har vi på 
nuværende tidspunkt en bred vifte af 
tiltag, som har til formål at støtte vores 
elever med skriftsproglige udfordringer:

• Plan for screening for ordblindhed

• Åbent hus for Appwriterbrugere 
6.-10. klasse

• Kortere forløb i sprogfagene i 
læse-skriveteknologier – særligt i 
brugen af tale til tekst og apps til 
sprogudvikling

• Kursus med mødepligt i LST - AW/
TXT-analyser for ordblinde udsko-
lingselever

• Eleverne samles en eftermiddag og 
får ny viden og opdatering

• Appwriterkursus for mellemtrinnets 
ordblinde elever og forældre

• Mail-liste med AW-brugere og deres 
forældre, hvor vigtige informationer 
om LST kommunikeres

Vores fornemmeste mål er at skabe op-
timale læringsmuligheder for eleverne 
på Giersings Realskole, og vi oplever 
stor opbakning fra forældrene i sam-
arbejdet omkring børnene, hvilket har 
afgørende betydning for, at vi lykkedes 
med at hjælpe de elever, som har ekstra 
behov.

65Giersings Realskole Årsskrift 2019-20



Af elevrådsformand Cathrine Signe Ryttergaard Sunke 9.B

Nu er vi igen nået til, at elevrådsfor-
manden, som i dette tilfælde er mig, 
Cathrine Signe Ryttergaard Sunke 9.B, 
får den fine opgave at skulle skrive til 
årsskriftet anno 2020. I år er mit første 
år som elevrådsformand på Giersings 
Realskole, og hold nu op hvor har det 
været en fornøjelse at have dette flotte 
ansvar. Jeg har altid gerne ville have et 
ansvar for noget større på skolen, og 
at være en del af elevrådet har opfyldt 
dette. Jeg ville ønske, at jeg kunne fort-
sætte, men fordi det er mit sidste år på 
skolen, glæder jeg mig til at give denne 
flotte titel videre til en ny. 

Igen i år har skolen haft fokus på 

arbejdet med at integrere de nye 
årgange i alle skolens traditioner og 
arrangementer, og den ”nye skoles” 
miljø - indendørs og udendørs. Vi havde 
som et af de første punkter på dagsor-
denen diskuteret bæredygtighed, både 
som skole, men også set fra et andet 
perspektiv, nemlig os som mennesker. 
Det vi bl.a. har drøftet er, hvad der skal 
til, for at vi som mennesker trives i 
miljøet på skolen, både med udgangs-
punkt i egne familiære tendenser, men 
samtidig også med inspiration fra andre 
steder omkring os. En anden ting, som 
vi på Giersings Realskole er så privile-
geret i at have, er vores skønne kantine.  
Her har vi drøftet, at der kunne ændres 
nogle ting i forhold til emballage, og det 
har skolen taget til sig. Vi har dermed 
fået indført bæredygtig emballage til 
kantinen. Sikke et step fremad, syntes 
I ikk’?

Jeg har som elevrådsformand også 
deltaget i arrangementer rundt omkring 
i landet. Jeg var i slutningen af 2019 i 
Hadsten for at deltage i en årlig lands-
konference, som Danske Skoleelever 
afholder. Det er en weekend fyldt med 
inspirerende, udadvendte og ambitiøse 
unge mennesker fra elevrådene på de 
forskellige skoler rundt omkring i lan-
det. På dette møde drøftede vi begrebet 

demokrati, og hvordan demokrati har/
kan få indflydelse på elevrådsarbejdet, 
og i hvilke sammenhænge det kan 
bruges. 

Jeg håber, at min deltagelse har givet 
de kommende medlemmer af elevrådet 
blod på tanden, både ift. deltagelse 
i nære såvel som udenbys arrange-
menter. Jeg tror nemlig på, at hvis vi 
deltager i sådanne arrangementer, så 
kommer vi tættere på hinanden rundt 
omkring, og på denne måde bliver elev-
rådet set fra et helt andet mere initiativ-
rigt perspektiv.

Her til slut vil jeg bare lige sige, at jeg 
håber, vi får indført endnu flere af for os 
elevers fremragende initiativer. Med så-
danne initiativer bliver der skabt et helt 
andet bånd mellem skolen og eleverne. 
Så hvis du har mod på at være en del af 
dette fremragende fællesskab, syntes 
jeg, du bør give det en chance. Jeg lover 
dig, at det 100% ikke bliver noget, du vil 
fortryde. Endnu engang tak for dette års 
samarbejde!

Et fantastisk fællesskab
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Hold da op, hvor har vi glædet os – og 
nu er det nu, de nordiske mesterskaber 
i skoleholdskab venter os i Stockholm. 
Vi har vundet Danmarksmesterskabet 
i holdskak. Vi er topklar til de nordiske 
mesterskaber. Tidligt op, afsted med tog 
og fly, løbe rundt i den svenske metro, 
hen på hotellet – og endelig ankommer 
vi til skakstedet. Skakspillerne Clara 
7.B, Kristian 6.B, Oskar 7.B, Magnus 7.B, 
Mathias 6.B og mig selv Julius 6.A, skak-
trænerne Jannik og Chris og heppekoret 
Alberte, Caroline, Caroline, Gustav og Oli-
ver – vores mindre søskende samt vores 
forældre. Det største hold som tropper 
op til turneringen, det gir lidt respekt ;-) – 
der er fuld opbakning til os 

Indtjekning og velkomstmiddag. Vi er SÅ 
spændte på, hvordan vores modstandere 
ser ud? Hvad er det for et sted? Hvad er 
det for en lækker velkomstmiddag, som 
venter på os? 

Vores modstandere kommer fra Sverige 
(to hold), Norge, Finland og Island – de 
ser lige så spændte ud som os. Vi tjekker 
hinanden ud. 

Vi skal være i en svensk skakklub - et 
stort lokale blot med borde og stole. Der 
er styr på skak her, men vist ikke interes-
se for hyggelige lokaler. Ved siden af er 
der et lille tæt lokale, hvor vores søsken-
de og forældre kan sidde og koge. Det 
er kun her, at man må snakke sammen, 

drikke kaffe og spille kort.

Vi bliver alle tjekket ind – og så er det 
tid til velkomstmiddag. Her bliver vi godt 
nok skuffede. Vi har forestillet os en stor 
buffet med masser af lækkert mad, som 
man selv kan vælge til og fra. De her 
skakfolk interesser sig vist ikke for mad. 
Det her er velkomstmiddagen, en bakke 
pr. person, velbekomme 

Næste dag går vi i gang med det, som 
det hele handler om – skakturnering. 
Første modstandere er Norge. Vi taber 
til de stærke nordmænd i første runde. 
Vi skal jo lige i gang ;-) I anden runde 
møder vi Island. Vi står klart bedst på 
alle brætter efter åbningsfasen, men 

Af Julius Mygind, 6.A

Nordiske mesterskaber i holdskak STOCKHOLM D. 6.-8. SEPTEMBER 2019
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skak er et kompliceret spil, og vi ender 
med en enkelt sejr. Nu er vi i gang  I 
tredje runde møder vi Finland. Vi spillede 
meget koncentreret og kommer godt 
fra start. Vi får remis mod en stærk 
modstander, og sikrer os sejren med to 
vundne partier. Fjerde runde får vi remis 
mod de nordiske mestre, efter Magnus 
vinder med en gambit, og Clara slår en 
spiller med 2000 i rating. (Det var den 
eneste kamp, de svenske mestre ikke 
vandt). I femte runde slår vi de svenske 
vicemestre sikkert 3-1. 

Vi har haft en helt igennem fantastisk 
tur til Stockholm. Vi har lært meget 
skak, nye åbninger, nye træk. Vi har 
snakket og snakket om skak. Vi har set 
lidt af Stockholm - mest seværdigheder 
som McDonalds, pizzeria og det lokale 
supermarked. Deres sodavand, slik og 
chips er ok ;-) Vi har fået totalt styr på 
den svenske metro. Vi har haft det rigtig 
sjovt sammen og lært hinanden endnu 
bedre at kende.  

Vi endte på en fjerdeplads ud af seks 
hold. SÅ tæt på bronze. Skulle lige have 
haft nakket et enkelt point fra Island 
– så havde vi byttet placering. Måske 
manglede vi lidt kølighed og erfaring den 
første turneringsdag - eller måske var 
det velkomstmiddagens skyld ;-) De an-
dre dage fik vi gode resultater. Vi afslut-
tede turneringen med en sejr. Det var en 
god afslutning  Vi har alle bidraget med 
points til holdet, vi synes selv, at vi var et 
ret godt skakteam. Kæmpe tak til vores 
skaktrænere Jannik og Chris – uden 
dem havde vi ikke fået denne oplevelse 
med os.
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Klokken er 08:01. 
Corona dag 34. 
Påskeferien er forbi, 
og jeg fortsætter 
min undervisning 
hjemmefra. Vi har 
et par onlinemøder 
her til morgen, men 

ingen ved rigtig, hvad de skal sige om den 
nuværende situation.

Statsminister Mette Frederiksen meddel-
te på sidste pressemøde, at der ikke vil 
være afsluttende eksamener for niende 
og tiende klasse. Vi er officielt blevet de 
corona-ramte afgangselever.

Vi vil være den årgang, der ikke skulle til 
eksamen. Det lyder måske fedt, men jeg 

ved ikke helt, hvad jeg skal tænke. Alt 
vores arbejde det sidste år føles lidt me-
ningsløst – det gør det fremtidige arbejde 
også.

Før corona var jeg træt af skole og 
stresset over de fremtidige prøver, så da 
meldingen om 2 ugers karantæne kom 
ud den 11. marts var jeg faktisk meget 
tilfreds. To uger for mig selv og så tilbage 
på skolebænken, tænkte jeg. Nu sidder 
jeg her knap 5 uger senere og savner alt 
ved den gamle hverdag - skolen, årgan-
gen, lærerne, undervisningen og alle mine 
klassekammerater. Jeg ønsker mere end 
noget andet at få lov til at tilbringe den 
sidste tid med min klasse og resten af 
årgangen. 

Dette er ikke tiderne, hvor man går rundt 
og beklager sig over de mindste ting, fordi 
man godt ved, at der foregår noget værre 
og vigtigere. Men ærgrelsen og skuffelsen 
er der stadig. Ti års skolegang, der til sidst 
skulle ende ud i en stor fejring, er nu spo-
leret. Vi havde alle glædet os til at få lov 
til at afslutte ordenligt og nyde den sidste 
tid sammen som klasse. Intet af det står 
på dagsordenen lige nu, men vi ved ikke, 
hvad fremtiden bringer.

Denne årgang vil blive husket, og vi vil 
mindes tiden før corona. Om vi får en 
afslutning eller ej, vides ikke på dette tids-
punkt. Men jeg vil altid være taknemmelig 
for den tid, jeg har tilbragt på Giersings 
Realskole og for alle de minder, jeg har 
fået med på vejen.

Af Laura Rosendahl Høst, 9.C

Afgangselev i corona-tid
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Lige nu er intet, som 
det plejede at være, 
og det kommer det 
måske aldrig til. Den 
11. marts meldte 
statsministeriet ud, at 
vi skulle blive hjemme 
fra skole i to uger. På 

det daværende tidspunkt lød 2 ugers ”fe-
rie” rimelig godt - nu sidder jeg her, mange 
uger senere, og laver stadig skolearbejde 
hjemmefra. Alt dette er rædselsfuldt, taget 
i betragtning at vi måske ikke kommer til 
at tilbringe mere tid sammen som klasse.

Hele vores klasse og årgangen har et 
specielt bånd. Selvom 24 af os først kom 
ind i 7. klasse, har vi alligevel nået at skabe 
et bånd mellem os. Vi har været gennem 

mange op- og nedture, men mest af alt har 
det hele været en stor fantastisk rejse.

Vi startede ud som en stor rodebunke, 
hvor få kendte hinanden, men det er endt 
med et sammenhold for livet. Specielt 
vores rejser har bragt os tættere. Vores tur 
til New York var for de fleste en oplevelse 
for livet, som ingen kan genskabe. De sene 
aftener på de knap så luksuriøse hotelvæ-
relser med kortspil, snak og ikke mindst 
larmen fra de gule taxaer på gaden gjorde 
lige det sidste - intet kan understrege, hvor 
meget vi havde brug for at blive knyttet til 
hinanden for sidste gang på den måde. 
Det er en af de ting, som specielt holder 
mig til ilden igennem denne svære tid. 
Det at se tilbage kan give lidt håb for, at 
det hele nok skal gå. Selvom vi ikke får 

den traditionelle afslutning, har vi noget 
vigtigere gemt i hjertet.

I denne periode må vi fokusere på de ting, 
vi har at se frem til - efterskoler, uden-
landsrejser og gymnasiet. Vi kan også se 
frem til den dag, hvor vi kan fortælle vores 
børnebørn, at det lige præcis var os, som 
ikke fik en 9. klasses eksamen. Det var lige 
præcis os, som ikke kom i skole i utallige 
uger. 

Det bliver en fest at se tilbage på, og det er 
en af grundene til, at vi skal holde modet 
oppe. Selvom at det måske ser meget 
mørkt ud for de nære fremtidsplaner, kan 
vi ikke lade en virus stoppe os fra at tro på 
det gode, og intet kan tage vores forhold til 
hinanden fra os.

Corona-tanker
Af Amalie Krogh, 9.C
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Personaleforhold på skolen

Farvel til:
Jette Larsen – fratrådt maj 2019
Anna-Marie Værgman – pensioneret juli 2019
Melanie Gade Isager – fratrådt juli 2019
Hannah Skovhøj – fratrådt september 2019
Hanne Nyborg – pensioneret december 2019
Christina Kragelund Hector – fratrådt december 2019
Helle Brumvig Gork – fratrådt december 2019
Carsten Drud – fratrådt december 2019

Goddag og velkommen til:
Jannie Ellekjær Nielsen – ansat marts 2019
Oliver Thorsted Krog – ansat juni 2019
Trine Korf Larsen – ansat juni 2019
Lene Bøgely – ansat august 2019
Pernille Spile Hansen – ansat august 2019
Nicolai Dalskov – ansat august 2019 
Anna Lohmann – ansat oktober 2019
Anne Hammer – ansat januar 2020
Julie Andersen – ansat februar 2020
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Regnskabsfører
Chalotte Duelund (CD)
Ansat 2007

Sekretær
Mia R. Kærsner (MI)
Ansat 2011

Kontorassistent 
Ann-Mette Dam (AD)
Ansat 2017

Viceskoleleder
Ole Wichmann (OW)

Afdelingsleder grundskolen (0.-5. kl.) / 
leder af ressourcecenter /
SFO-leder
Kirstine Andreassen (KA)

Afdelingsleder udskoling (6.-10. kl.)
Jesper Stensgaard (JE)

Skoleleder
Poul Haahr Pedersen (PP)

Ledelse Administration
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Rengøringsassistent
Ulla F. Andersen (UA)
Ansat 2014

Pedel
Heidi Aaskov Hansen (HH)
Ansat 2017

Rengøringsassistent
Trine Korf Larsen (TKL)
Ansat 2019

Rengøringsassistent
Durra Afshan (DU)
Ansat 2014

Pedel / rengøringsansvarlig
Preben Nielsen (PN)
Ansat 2013

Rengøringsassistent
Jan Ingemann Andersen (JI)
Ansat 2017

Pedel
Thomas Mc Donnell (TM)
Ansat 2009

Pedel
Thomas Kaae Kristensen (TK)
Ansat 2009

IT-medarbejder
Shadi Alhamwi (SH)
Ansat 2016

Pedelmedhjælper
Oliver Thorsted Krog (OK)
Ansat 2019

Rengøringsassistent
Annelise Jensen (AJ)
Ansat 2014

Teknisk personale
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Børnehaveklasseleder
Charlotte Levin (CL)
Ansat 2015

Lærer
Charlotte Kærslund Le Berre (CK)
Ansat 2003

Lærer
Anne Stougaard (AS)
Ansat 2014

Lærer
Anne Hammer (AHA)
Ansat 2020

Lærer
Anette Dyrmose Ståhl (ADS)
Ansat 2017

Lærer
Charlotte Bøge Madsen (CM)
Ansat 2017

Lærer
Annette Hjort (AH)
Ansat 2008

Lærer
Diana Damigella (DD)
Ansat 2014

Lærer
Doris Soll Osei (DS)
Ansat 2015

Lærer
Chris Christiansen (CC)
Ansat 2014

Lærer
Charlotte Pedersen (CP)
Ansat 1992

Lærerpersonalet

Lærer
Dorte Buchhave (DO)
Ansat 2005
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Lærer
Heidi S. Bødker Pedersen (HB)
Ansat 2008

Lærer 
Gitte Kromann Møller (GM)
Ansat 2001

Lærer
Henrik Frederiksen (HF)
Ansat 2005

Lærer / tillidsrepræsentant
Jane Bang (JB)
Ansat 2007

Lærer
Jakob Riis (JAR)
Ansat 2013

Lærer / arbejdsmiljørepræsentant
Ib Monrad Christensen (IC)
Ansat 1993

Lærer 
Ida Toft Andersen (IA)
Årsvikar 2019/20

Lærer
Jette Schebye Knudsen (JS)
Ansat 2004

Lærer / afdelingsleder udskoling  
(6.-10. kl.)
Jesper Stensgaard (JE)
Ansat 2009

Lærer
Jesper Krogh (JK)
Ansat 2007

Lærer / suppl. tillidsrepræsentant
Jeppe Andersen (JA)
Ansat 2006

Lærer
Helle Speich (HS)
Ansat 2016
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Lærer / afdelingsleder indskoling  
(0.-5. kl.)
Kirstine Andreassen (KA)
Ansat 2002

Lærer
Lars Nielsen (LA)
Ansat 2017

Lærer
Lene Bøgely (LBØ)
Ansat 2019

Lærer
Lars Brumvig (LB)
Ansat 2003

Lærer
Lise Stadelund (LS)
Ansat 2017

Lærer
Line Hovgaard (LI)
Ansat 2018

Lærer
Lisbeth Hildegard Bach Nielsen (LN)
Ansat 2017

Lærer
Lone Skjelbo (LH)
Ansat 2004

Lærer
Marianne McDonald (MMD)
Ansat 2017

Lærer
Marianne Kærslund (MK)
Ansat 2006

Lærer
Mette Uhrnfeldt (MU)
Ansat 2009

Lærer
Marlene Louise Rasmussen (MR)
Ansat 2014
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Lærer
Morten Mau (MM)
Ansat 2017

Lærer / IT-ansvarlig
Niels Boysen (NB)
Ansat 1987

Lærer
Nicolai Jensenius Dalskov Andersen (ND)
Ansat i 2019

Lærer
Thomas Bo Andersen (TB)
Ansat 2017

Lærer
Niels Keinicke (NK)
Ansat 2013

Lærer
Teresa Seest Løvenskjold Andersen (TA)
Ansat 2014

Lærer
Steffen Friis (SF)
Ansat 2017

Lærer
Pernille Spile Hansen (PH)
Ansat 2019

Lærer
Thomas Bang Lindegaard Zoffmann (TZ)
Ansat 2007

Lærer
Morten Henrik Lundberg (MLS)
Ansat 2017
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Winnie Skaarup Møller Jensen (WM)
Ansat 2008



Pædagog
Casper Hvemon (CH)
Ansat 2014

Pædagogmedhjælper
Anna Lohmann (ACL)
Ansat 2019

Pædagog
David Boëtius (BO)
Ansat 2007

Pædagog
Emilie Lindegaard Svendsen (EL)
Ansat 2017

Daglig leder
Per Kirkebæk Sandstrøm-Frederiksen (PF)
Ansat 2004

Pædagog
Gigi Steengaard (GS)
Ansat 2007

Pædagog
Jannie Ellekjær Nielsen (JN)
Ansat 2019

SFO-personale

Pædagog
Lene Bro (BR)
Ansat 2007

Pædagog
Mads Grøndahl-Hansen (MH)
Ansat 2018

Pædagog
Jørn Kaatmann (JKA)
Ansat 2017

Pædagog
Jeppe Elle Pedersen (JP)
Ansat 2011 

Pædagog
Julie Andersen (JU)
Ansat 2020 
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Pædagogmedhjælper
Pia Schrøder (PS)
Ansat 2004

Pædagog
Stine M. Schou-Bansmann (SM)
Ansat 2018

Pædagog
Mette Schelde (MS)
Ansat 2016
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Formand
Mette Juhl

Indehaver
Lars Hemmingsen

Køkkenchef
Marianne Willrodt

Forældrerepræsentant
Line Hedam

Forældrerepræsentant
Christian Jensen

Forældrerepræsentant
Henrik Andersen Væver

Næstformand
Anders Quistgaard

Bestyrelse GR Food
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Af Skoleleder Poul H. Pedersen

Kære Hanne – NY
En passende lejlighed 
til at hylde dig.

Nu er tiden inde til at 
prøve noget helt nyt!! 
Nu går du på pension 

– Skal vi være bekymret – nej slet ikke for 
med dit store vid og lyst til nye udfordrin-
ger, vil det give dig mange spændende 
oplevelser i de kommende år. 

 Siden 1986 har du været ansat her på 
Giersings Realskole, hvor du hovedsagelig 
har undervist i dansk og matematik. 

Du har været skolens læse- og mate-
matikvejleder, og adskillige børn har i 
årenes løb fået hjælp og støtte til at forstå 
læsningens og matematikkens mysterier 
hos dig. 

Mange kolleger har også fået hjælp og 
har nydt godt af din store viden på disse 
områder, og ingen har gået forgæves 
efter råd, inspiration og vejledning. Du 
har altid været meget villig til at coache 
henholdsvis hjælpe kolleger qua din 
store erfaring som dansk- og matematik-
vejleder. 

Din venlige og rolige fremtræden har gjort 

dig særdeles vellidt blandt både børn og 
forældre – ja os alle sammen.

Du har altid meldt ærligt ud til kolleger og 
ledelse, hvis du observerede et og andet, 
eller måske havde du bare en anden hold-
ning til en problemstilling. 

Du understregede vigtigheden af samar-
bejdets betydning og ærlige udmeldinger. 
Altid utrolig loyal – nærmest for meget ind 
imellem om nødvendigt.

Et sted hvor du virkelig kunne være udfor-
dret var ift.  pli og sproget, der taltes. Du 
blev påvirket meget negativt af upassende 
sprog, manglende oprydning, støjende 
adfærd og ligegyldighed.

Pædagogiske kasketter gennem årerne har 
været utallige for dig, og du har altid været 
børnenes talsmand – særlig ift. forældre-
ne, har du været børnenes tillidsmand.

Der er mange elever, forældre og kolleger, 
der har rigtigt meget at takke dig for. 

Ingen har nogensinde været i tvivl om, 
hvad Hanne mente. Nogle gange blev det 
pakket lidt ind, da hun var meget bevidst 
om, hvordan budskabet skulle sælges. 
Modet manglende Hanne ikke. 

Hver gang en ny kollega, eller for den sags 
skyld erfaren kollega eller leder, har været 
i tvivl om et og andet, så var det bare om 
at spørge Hanne – hun vidste altid, hvad vi 
plejede at gøre, og hvad traditionen bød.

Hanne - du er også måske den eneste 
lærer, jeg nogensinde har mødt, der på din 
særlige måde kan fortælle/sætte forældre 
på plads, hvor de bagefter siger tak. 

Det har været en fornøjelse at arbejde 
sammen med dig på alle niveauer – man-
ge tak fordi jeg fik muligheden.

Tak for det hele - stort som småt.

Nyd nu dit otium. Det har du om nogen 
fortjent.

Vi vil glæde os til at høre om dine oplevel-
ser sammen med Jens – om det så bliver 
i Lunde eller mange andre steder. Det vil vi 
glæde os til at høre om over et rundstykke 
og en kop kaffe.

Vi siger ikke farvel, men derimod på 
gensyn.

Tak fordi du er den, du er.

Hanne Nyborg



Giersings Realskoles  

Fælleslegat

Giersings Realskoles Fælleslegat består af en sammen-
lægning af Giersingianerlegatet, Skolebestyrer Aage Fasts 
Jubilæums legat og Giersings Realskoles Helnæsfond.

Fælleslegatets formål
”At virke til gavn for Giersings Realskole og skolens elever” *

Udbetaling af renter og udbytte gør dette muligt.

Elever og forældre kan søge tilskud til skolerejser, hvis deres 
økonomi gør det vanskeligt for dem at deltage på skole-
rejserne.

”Fortrinsberettiget til legater vil være elever på skolen under 
økonomiske trange kår” *

Legatets bestyrelse er sammensat således: et medlem af 
skolens bestyrelse, viceskoleleder Ole Wichmann og lærer 
Jane Bang.

* Uddrag fra vedtægterne §2

Alle ansøgninger sendes til viceskoleleder Ole Wichmann.

Kombineret elev-forsikring
Forsikringen dækker under ophold og færden overalt inden 
for skolens område, herunder idræt og undervisning og 
under de sikredes færden i skolens ærinde.

Endvidere dækker forsikringen under praktikanttjeneste 
samt under de af skolen arrangerede ekskursioner og  
inde- og udenlandske ture.

Forsikringen dækker ikke hjemme privat eller under  
arbejde, der har erhvervsmæssig karakter.

Erstatning for ulykkestilfælde indeholder 9  
forskel lige elementer
1.  Dødsfaldserstatning med 20.000 kr.
2. Invaliditetserstatning op til 400.000 kr. (méngrad fra 5%)
3. Tandskadeerstatning – efter regning
4. Brilleskade – efter regning (200 kr. i selvrisiko)
5. Krisehjælp 75.000 kr.
6. Transportudgifter 3.500 kr.
7. Ændring af bolig 35.000 kr.
8. Ændring af arbejdsplads – er dækket
9. Omskolingsudgifter – er dækket

Maksimal udbetaling 25.000.000 kr.

Størrelsen af invaliditetserstatning er afhængig af omfanget 
af den varige invaliditet, som et ulykkestilfælde medfører.

Generelt gælder, at skolens erstatningspligt bortfalder, i det 
omfang sikrede har anden adgang til erstatning for skaden 
(gælder pkt. 3-10).
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0. ÅRGANG

Klasselærer: Pernille Spile Hansen
0.A 2019-20

Agnes Okkels Birk 
Alexander Segnitz Brøndum Ellen 
Elisabeth Andersen 
Emil Lysemose Kristensen 
Gabriel Danny Dabbagh 
Gabriel Vincent Kellemann
Iben Holmsø Larsen
Lauritz Juul Rohold 
Leander Gellert Bache 
Leyla Maturan Demirtas 
Liam Hansen

Liam Aamand Hammerich
Louie Franklin Kazimirow Jensen 
Majse Andersen
Mike Hansen
Naya Tac-an Harpsøe 
Nella Voloder
Rosa Marie Baden Nielsen 
Sofus Halm Staunstrup 
Victoria Vester Nylander 
Yunus Altinok

0.B 2019-20
Klasselærer: Charlotte Levin
Agnes Qvist                                  
Alberte Gade Burgaard
Alfred Fog Svensson
Benjamin Tursic
Billy Spang Nørregaard
Christian Groth Lydeking
David Østergaard Jacobsen
Elias Borroe Storm
Elias Dabbagh Bazgoshaeian
Hui Ci Guo
Jakob Raagaard Borre

Karla Filippa Lund Hansen
Louis Johannes Bækhøj Wahlgre
Ludvig Okkels Birk
Noah Liang Hua Chieng
Otto Niels Aunsholt Warburg
Silje Caroline Bak-Blæsbjerg
Sofia Elisabeth Holm Skriver
Sofie Eg Fløjborg
Tilde Loumand Bjerregaard
Valentin Schultz Malmdorf

0.C 2019-20
Klasselærer: Lisbeth Hildegard Bach Nielsen

Alex Zihan Zhu
Alfred David Brønserud Jespersen
Anton Raunak Enøe Sørensen
Asli Demirhan
August Henrik Beier
Celeste Elin Kirk Juel
David Hvidtfeldt-Svensson
Evander Højrup Bradsted
Frederik Ahlmann
Jacqueline Manh Tuyet Coong
Josefine Vega Løth

Josephine Eva Dabbagh
Lucas Emil Thode Zeiner
Mads Birkedal Vissing
Marco Søgaard Sommer
Nikoline Victoria Ubay Ankerst-
jerne
Philip Payman Pour
Sally Nowakowski Nielsen
Simone Moberg Poulsen
Valdemar Andrup Witting
Yusuf Selman Ibicoglu
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1. ÅRGANG

1.A 2019-20
Klasselærer: Lone Skjelbo

1.C 2019-20

Klasselærer: Teresa Seest Løvenskjold Andersen

Amilla Nymann Abdalkhani                       
Anders Lynge Albertsen
Anika Birkenfeldt Møller Hansen
Annalisa Wagner Boye
Annemaja Benediktus Bjerg Riis
Caroline Sofie Pedersen
Casper Bonde Pommergaard
Celeste Elise Andersen-Mühl
Dicte Kerstine Dahl
Ellen Bonde Christiansen
Emilo Melik Nicolaisen

Emma Nick Mortensen
Frederik Lave Dam
Gustav Kamph Rennebod
Laura Guldbjerg
Leonora Top Haustrup
Liam Juhl Carlsen
Liam Welander Langæble
Mathias Fossat
Mohammed Bassam
Niclas Shawket Frederiksen
William Sarka Jørgensen

Anton Kamph Rennebod                      
Bertil Tranegaard Hammerbak
Clara Lindkjær Storgaard
Felix Rybka Møller
Filippa Woller Delfs
Frederikke Bøgehøj Pedersen
Halfdan Lindholm Lunden
Josephine Mathilde Langeskov
Julia Limkilde Gøhns Nielsen
Kamma Søgaard Kristensen
Milla Peistrup Quistgaard

Ronja Brask Nielsen
Sebastian Møller
Selma Høy Nielsen
Silke Dannesbo
Simon Herskind Sløk
Sira Soll Osei
Sofus Skov Hansen
Sylvester Guillermo Sandberg
Valentino Phi Tran
Viktor Storm Findshøj Petersen
Wissam Noah Graff

1.B 2019-20
Klasselærer: Nicolai Jensenius Dalskov Andersen

Alberte Ladeby Erichsen                 
Alberthe Thuesen Winther
Alvin Jensby
Birk Obando-Kittner
Carl Magnus Borg
Emma Moeslund Hvidberg
Frida Augustinus Bagger
Leander Valentin Andersen
Mads Baggesen Klitgaard
Magnus Møller Laursen
Maja Sofia Hedam Johansen

Malou Rønbak Jørgensen
Mathias Sjøgren Dyreborg Lassen
Mathies Hessellund Andersen
Mie-Mai Lundbye Simonsen
Mille Klindt Muller
Sille Damigella
Smilla Fog Svensson
Sofus Egeskov Larsen
Tuva Caroline Jung Stilling
Victor Laurits Happel
Vigge Holmqvist Hornegaard
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2. ÅRGANG

Klasselærer: Gitte Kromann Møller

2.A 2019-20

Adam Bæk Rosenkrantz                         
Dalma Vestergaard
David Noa Weber Larsen
Elias Simonsen
Fie Holmsø Larsen
Gustav Bach Rimmen
Gustav Kragh Pedersen
Ikra Kara
Johanne Mølgaard Ravn
Leonora Christina Kelly
Liva Wåben Albrechtsen

Mads Frederik Dinsen Andersen
Malina Bøgh Skovsager
Naia Mette Kunddal
Nanna Halmø Jeppesen
Niels Bonde Christiansen
Oscar Tambo Satell
Scarlett Juhl Asmussen
Sigrid Sofie Nimand Møller
Theodor Peter Schurmann Vrlic
Tristan Xavier Bache
Valdemar Emil Hjorth Deleuran

2.B 2019-20
Klasselærer: Marlene Louise Rasmussen
Alma Eckhardt                        
Anna Krusborg Borregaard
Asta Rude Jensen
Astrid Simesen-Sølund
August Juul Hansen
Clara-Sophie Cooper Martíne
Filippa Præstegaard Hjuler
Frederikke Hoffmark-Nielsen
Frederik Langkjær Astrup
Gabriel Juhl Asbild
Kika Harild Andersen
Liam Felix Frisch Løvendahl

Lily Tran
Mille Eggert Mortensen
Nicklas Odgaard Pakula
Nor Paulsen-Ahrendt
Sally Marie Reitzel
Silas Aiden Pedersen
Sophus Damsgaard
Sylvester Smed
Thor Søe Christiansen
Truc Mai Hoang Nguyen
Noah Hviid Korsbjerg
Oscar Wulff Thommessen

2.C 2019-20

Klasselærer: Anne Stougaard Jakobsen
Anna Rigmor Ahlmann
Atharva Khandelia
Dania Al Joubouri
Ella Harries Møller
Emil Lørup
Hannah Reff Faureholm
Jonas Edrén Tvedskov
Kalle Hamborg-Steinfath
Laura Reimer Madsen
Linus Nure Wiese Westphal
Mads-Emil Hindhede Brix
Maria Liv Schmidt Hauge

Mona Mustapha Bahij
Oliver Rubio Kruse
Oliver Ubay Ankerstjerne
Pelle Vandborg Gjøde
Rasmus Mardfeldt
Shizuri Elisabeth Yasaku
Simon Ambjørn Groth
Sofie Kastrup Mensbo
Sura Demirhan
Victoria Haldborg Andersen
Sille Vega Løth
Sophia Penelope Larsson Højstrup
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3. ÅRGANG

3.A 2019-20
Klasselærer: Marianne McDonald Bertelsen

3.C 2019-20
Klasselærer: Diana Damigella

Alfred Pedersen Vestergaard     
Amalie Liv Sørensen
Anna Hjort
Annabjørk Beck-Ohmsen
Annika Lave Dam
Benjamin Nikolaj Dahl
Bertram Kock Bromark
Clara Andrea Caputo
Elisabeth Top Haustrup
Felix Ebensgaard Christensen
Frederik Lysemose Kristensen

Hannibal Dong-Givskud
Ingeborg Lund Hahn
Lee Yu Christiansen
Mads Lynge Albertsen
Magnus Lind Hardt
Martha Marie Aagaard
Olivia Marie Krogh
Smilla Blak Madsen
Valdemar Juul Rohold
Viggo Kamph Rennebod
Vilma Grauslund

Amalie Cornelio Jørgensen                  
Anton Zimmer Pedersen
Asta Balle Højer
August Funder Michelsen
August Valdemar Andersen
Benjamin Guldbjerg
Benjamin Melin Godtfredsen
Bertram Arentoft Jelle
Don Bosco Khang Tran
Efe Yesil
Elisa Storm Berthel

Frederik Halling Lorentzen
Frederikke Skov Nielsen
Frida Clasen
Johannes Juel Kjeldsen
Kaya Nowakowski Nielsen
Lea Fossat
Merle Riis Ladefoged
Nicoline Juul Larsen
Noah Skotte Frydendahl
Sille Vega Løth
Sophia Penelope Larsson Højstrup

3.B 2019-20
Klasselærer: Ida Toft Andersen
Alberte Borroe Storm                         
August Noah Abrahamsen
Beatrice Jensby
Carl-Emil Bækhøj Wahlgren
Caroline Gade Burgaard
Celina Bergquist Ovesen
Christian Johan Knoth Knudsen
David Gunnergaard Poulsen
Dicte Thirstrup Billenstein
Esther Björk Haug-Mortensdottir
Felix Tolstrup Egebjerg Djursfeldt

Frederikke Egeskov Larsen
Josefine Skov Nielsen
Laiba Ayub
Laurits Nykjær Heldarskard
Louis Kock Bromark
Mai Truc Vu
Marcus Alexander Svarre Riedel
Nicklas Kunddal
Nicoline Fette Ross
Noah Hviid Korsbjerg
Oscar Wulff Thommessen
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4. ÅRGANG

Klasselærer: Jette Schebye
4.A 2019-20

Alberte Toftdal Ekholdt             
Alfred Zethsen Lægsgaard
Alma Björk Nimand Møller
Clara Faurskov Andersen
Elisa Halm Staunstrup
Elliot Vandborg Gjøde
Gustav Mygind Møllegaard
Josefine Ellehave
Karl Rude Jensen
Liam Jack Kelly
Liva Harboe Lorentzen

Luca Wåben Albrechtsen
Mai Hejl Fylling
Marie Elisabeth Andersen
Naomi Rose Milla Ludvigsen
Nicoline Ellehave
Oskar Redder Kristensen
Sally Lind Jørgensen
Storm Cramer Holme
Storm Elkær Bruun
Tristan Stiller Kodal
William Bjerre Donslund

4.B 2019-20
Klasselærer: Jane Bang Johnsen
Anders Christian Jensen                              
Bertel Bay Vallespir
Caroline Heiberg Friis
Caroline Holm Strøm
Elva Hallundbæk
Eshan Ahmed
Felix Haug-Mortensson
Frederik Bjerre Donslund
Gabriel Helk Nielsen
Ida-Marie Eg Fløjborg
Julie Martine Benneth Skow

Karla Jøhnk Tramm
Liva Hakmann Vesterlund
Madicken Nellemann Fabrin
Mikkel Philipsen
Mille Friis
Oliver Käehne Snedker
Silje Jung Stilling
Sofie Amalie Holm Dall
Tobias Odgaard Pakula
Victoria Knoth Knudsen
Villads Okkels Birk

4.C 2019-20
Klasselærer: Anette Dyrmose Ståhl
Alexzander Liedicke Weien                              
Anna Gyldendal Villumsen
Benjamin Beslaga
Cornelia Emony Lundgaard Friis
Ella Kragh Pedersen
Emil Skov Hansen
Jacob Herskind Sløk
Laura Ingemann Christiansen
Linus Lykke Andresen
Malika Brumvig Gork
Alba Jacobsen

Nazar Nur Celik
Nellie Johanne Riisom Degn
Noah Eckhardt
Noah Haubro Andersen
Riyad Bassam
Simon Soll Osei
Smilla Søgaard Kristensen
Sofia Hammer Martinez
Theodor Lukas Dahl
Tilde Lindegaard Damigella
William Carl Molberg
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5. ÅRGANG

5.A 2019-20
Klasselærer: Doris Soll Osei

5.C 2019-20
Klasselærer: Lene Birgitte Bøgely

Adam Nicholas Edward Bendix Poulsen       
Anton Bæk Rosenkrantz
Bertram Møller Reedtz
Ella Maria Skov Hornbeck
Halfdan Lund Hahn
Joakim Hogervorst Jensen
Karla Mølgaard Ravn
Kaya Eggert Mortensen
Laura Kureishi Halfeld
Malou Welander Langæble
Malthe Bonde Pommergaard

Mira Lørup
Nikolaj Vestergaard
Noah Peistrup Quistgaard
Oliver Cornelio Jørgensen
Phillip Breum Larsen
Sebastian Mikulska Sidenius
Selma Augusta Vindel Jensen
Sophia Victoria Steinmejer
Tuana Altinok
Vigga Elisabeth Reitzel
Xander Moth Rosenlyst

Alexander Wiking Antivakis           
Benedicte Østergaard Jacobsen
Boris Marcus Holmgreen
Chresten Johannes Knudsen
Christian Enghoff Holm
Ella Balle Højer
Filippa Lindkjær Storgaard
Frida Vennize Black
Jonas Westergaard
Karla Sanddal Lindholt
Liva Ringsholt Risskov

Mathias Guldbjerg
Mathilde Emilie Larsen
Meryem Ibicoglu
Nico Bertram Krogh Catling
Noah Hedegaard Flindt
Oskar Emil Gjerløff
Sarah Lærke Groth
Simon Han Jensen
Sofia Gerstrøm Hjorth
Thor Hjalmer Lindholm Lunden
Victor Redder Kristensen

5.B 2019-20
Klasselærer: Charlotte Kærslund le Berre
Alberte Eicke Jespersen                               
Anders Frederik Beier
Andrea Morollón Mazaev
Anne Meret Beier
Arthur Top Haustrup
August Fischer Bøhnke
Clara Hornhaver Nonved
Emilia Thirstrup Billenstein
Erik Georg Jannerup
Isac Elias Svarre Riedel
Jazmin Anne-Lis Tygesen
Julian Richardt Carlsen Væver

Laura Qi Hua Chieng
Madison Marie Kleist
Magnus Ryttergaard Sunke
Milla Bjerggaard Damsted
Noah Nicholas Edward Bendix 
Poulsen
Oskar Krusborg Borregaard
Peter Johannes Assing Hvidt
Sofie Parslev Baggesen
Tristan Juhl Asbild
William Damsgaard
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6. ÅRGANG

Klasselærer: Dorte Buchhave Vollmond og Jeppe Andersen

6.A 2019-20

Asger Yde Rødtness                                       
Asmir Butt Hussain
Dicte Eline Dag Lempert
Elise Blak Madsen
Feline Klit Andersen
Jens Bonde Christiansen
Jonathan Ruben Givskud
Julius Mygind Møllegaard
Kasper Lind Andersen
Kaya Oelfke Bangsgaard
Kaya Salina Frisch Løvendahl

Linus Kvam Seesko
Luna Lind Jørgensen
Mads Emil Buch
Maise Lind Hardt
Maja Bang Clausen
Martin Juel Kjeldsen
Mikkel Beich-Frandsen Øe
Naja Emilie Havgaard Mikkelsen
Rebecca Brask Nielsen
Vigga Harboe Lorentzen
William Méchali

6.B 2019-20
Klasselærer: Helle Speich
Albert Sarka Jørgensen                                          
Anton Vitus Krøyer Bruhn
Caroline Juul
Casper Blomholt Hemmingsen
Estrid Emilie Bang Brandslund
Eva Helene Abrahamsen
Johannes Bjerggaard Damsted
Katarina Bjerremann Mortensen
Kaya Slot Ovesen
Kristian Gade Burgaard
Malou Holbech Tømmerup
Margrethe Elisabeth Lund 

Jørgensen
Marie Bjerg Petersen
Mathias Waldemar Benneth Skow
Mille Marie Aagaard
Minh Nhat Vu
Naya Wareham Stryhn
Robert John Harild Andersen
Sylvester Egeskov Henriksen
Thea Obando-Kittner
Victoria Pour
William Højme Riedel

6.C 2019-20

Klasselærer: Heidi Segalt Bødker Pedersen
Albert Rommelhof Reimer
Anton Holmqvist Hornegaard
Arthur Storm Larsson Højstrup
Astrid Søberg
Carla Funder Michelsen
Christian Gyldendal Villumsen
Christoffer Carl Molberg
Dea Marie Duus Martini
Frederikke Lykke Hollænder 
Svendsen
Frederikke Toftdal Ekholdt
Frederik Ladeby Erichsen

Julie Dannesbo
Kathrine Nørtoft Mortensen
Laura Juul Hansen
Laura Skotte Frydendahl
Melisa Gül Kurucay
Noah Lau Soll Osei
Silas Matti Riisom Degn
Silje Hoffmark-Nielsen
Sofie Smedegaard Brandhof
Thue Laurits Holmskov
Victor Rubio Kruse

98 Giersings Realskole Årsskrift 2019-20



7. ÅRGANG

7.A 2019-20

Klasselærer: Lene Birgitte Bøgely

7.C 2019-20
Klasselærer: Jesper Krogh

Amalie Marie Aagaard                                        
Caroline Sophia Flintholm Pohlmann
Christine Bang Johnsen
Christoffer Ellehave
Elias Alexander Nørlev Thuge
Emilie Storm Pedersen
Feline Colic Håkansson
Freja Elkær Bruun
Gertrud Pontoppidan Götke
Jonathan Lohmann Poulsen
Lucas Kureishi Halfeld
Magnus Lykke Winther

Marie Mandø Højberg
Mikkeline Marie Bunkenborg
Mille Klit Andersen
Niels Frydendahl Fage-Larsen
Nikoline Juul Rohold
Noah Kragelund Hurwitz
Oliver Delbing
Sebastian Bjerre
Veronica Pynt Greve
Victor Blicher Heinicke
Vilma Beck-Ohmsen
Zilas Valentin Andersen

Alba Cecilie Andersen                                                  
Alicia Hedelund Porsgaard
Andrea Skov Hansen
Arthur Smed
Carl Brandsma Bech
Cecillie Wiking Antivakis
Emilie Koch
Frida Kjær Østergaard Wind-Hansen
Josefine Molsted
Karla Filippa Borby
Karoline Juel Lauenborg
Liva Skov Nørby

Lukas Balle Højer
Malte Cohr
Malte Gravesen
Marie Rotborg Henriksen
Mathias Moretto Ipsen
Michella Chanel Bøgh Skovsager
Mille Zimmer Pedersen
Mohamed Walid Darwish
Simon Mathias Iöhncke Sand
Tilde Lykke Andresen
Tobias Kjær Højberg
Victor Rud Brøgger

7.B 2019-20
Klasselærer: Charlotte Kærslund le Berre
Anna Jensen                                                            
Ashia Yu Christiansen
Christian Andrea Caputo
Clara Heiberg Friis
Cæsar Ræbild
Emilia Venø Piil
Emil Özokcu Kirkegaard
Frederikke Arentoft Jelle
Gustav Kjær
Ida Ladegaard
Johanne Daugbjerg Mortensen
Jonas Kragelund Hurwitz
Laura Juhl Andersen

Laurits Skov Thrane
Lærke Louise Nelsson
Mads Philipsen
Magnus Käehne Snedker
Matthias Alessandro Sannino
Mija Meskaite
Olina Victoria Wiese Westphal 
Hermansen
Oskar Fiellau Åkerman
Smilla Stage Nielsen
Sofia Fiellau Åkerman
Therese Holm Strøm
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8. ÅRGANG

100 Giersings Realskole Årsskrift 2019-20

Klasselærer: Charlotte Pedersen

8.A 2019-20

Albert Boy Bedsted                                           
Alexander Vestergaard
Alexander Kjær Ege Møller
Ann-Cecilie Hvenegaard
Bjørn Beck-Ohmsen
Caroline Bang Johnsen
Dagmar Köhler
Emilie Beich-Frandsen Øe
Frederik Agerfeld
Frederik Emil Sørensen
Gustav Holm Kronsbjerg
Hannah Esther Pedersen

Ida Ulla Paaskesen
Kalle Helm Hattens
Lene Kristensen
Line Nordahl Hvidt
Olivia Allingham
Rosa Cramer Holme
Sandra Cecilie Schmidt
Sarah Francesca Djarahi
Sebastian Hjort
Sebastian Langkjær Hansen
Sebastian Ruben Givskud
William Breum Larsen

8.B 2019-20
Klasselærer: Dorte Buchhave Vollmond
Alberte Fischer Bøhnke                              
Andreas Risum Schiermacher
Anton Redder Kristensen
Caroline Wilken Garde
Christian Agerfeld
Christian Brandt Larsen
Elias Asmussen
Ellen Kjær Tolstrup
Emil Uhrskov Rasmussen
Gustav Kühn Findsen
Jonas Skovgaard Jørgensen
Jonas Wulff Thommessen

Josephine Vessel Petersen
Leah Wulff Thommessen
Leonora Madeleine Odgaard
Mads August Enemark Jørgensen
Marcus Knoth Knudsen
Mathilde Cecilie Dreymann
Mikela Møller Laursen
Mikkeline Sofie Heiden Wahlgren
Minna Hallundbæk
Nicoline Høxbro Secher
Pauline Marie Baunell Müller
Sofie Nora Madsen

8.C 2019-20

Klasselærer: Chris Møller Christiansen og Steffen Friis
Alfred Søgaard Kristensen                         
Amalie Bjerg Petersen
Anna Mingji Jensen
Anton Bo Egelund Jakobsen
Atakan Ucar
Berkant Ucar
Christian Juel Lauenborg
Eva Schmidt Kristjánsdóttir
Frigga Paarup-Clausen
Gustav Tange Bredskov
Hifza Ayub
Hjalte Bøgedal Dansbo

Jennifer Enderslev
Josefine Elgaard Lyrk
Kasper Kottal Chemnitz
Laura Bøgedal Dansbo
Mille Larsen Gaarde
Oscar Cornelius Larsen
Silas Böttcher Pedersen
Sinne Dam Trier Hansen
Snorre William Riisom Degn
Teoman Ibicoglu
Tue Brask Nielsen
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9.A 2019-20
Klasselærer: Annette Hjort

9.C 2019-20
Klasselærer: Morten Mau

Albert Pynt Greve                                                    
Aleksander Delbing
Andreas Samuel Ankjær Herreborg
Benjamin Cem Bektas Nielsen
Bjørg Fogh Nielsen
Christian Rasmus Andres
Ditte Marie Buch
Emma Grønbjerg Thisted
Gustav Elkær Bruun
Gustav Yde Rødtness
Hjalte Oelfke Bangsgaard
Ida Mandø Højberg

Isabella Victoria Flintholm Pohlmann
Jonatan Kvam Seesko
Julie Vedel Kruse
Julius Hogervorst Jensen
Kasper Bastian Nygaard Larsen
Laura Justesen
Louise Hanfgarn
Mari-Louise Jarl Zeeberg Møller
Sander Rueskov Graff Pehrson
Selina Polat
Signe Plauborg Jensen
Victoria Méchali

Ahmad Nour-Eldine Jamil
Alberte Funder Michelsen
Alexander Phuong
Amalie Krogh
Amalie Katrine Laurholt
Emilie Kjær Højberg
Frederik Hanfgarn
Frederik Nielsen
Freja Søberg
Halfdan Christian Dippel Rasmussen
Jeppe Skaunborg
Juliane Frydendahl Fage-Larsen

Kerstin Anna Nørgård Andreasen
Laura Rosendahl Høst
Laurine Kirstine Kromann Møller
Lea Ellefsen Rønnemoss
Nicklas Hedegaard Flindt
Nojus Meska
Philip Bøgevald Birkholm
Smilla Kruchow Sandberg
Sofie Emilie Toftegaard Larsson
Thilde Creutz Lyngdal
Victor Bøgevald Birkholm
Xenia Luvina Knudsen

9.B 2019-20
Klasselærer: Mette Uhrnfeldt Pedersen
Alexander Lismann Hansen                           
Anna Ladegaard
Asbjørn Emil Nelsson
Cathrine Signe Ryttergaard Sunke
Fillip Højme Riedel
Ida Vognsgaard
Ingrid Marie Bang Brandslund
Josefine Worsaae Berndorf Lyng
Kirstine Torgaard Demant
Laura Bolding Rosgaard
Laura Pilegaard Rasch Nielsen
Laurits Kroløkke

Louise Christiansen
Lukas Fabian Munk
Maria Sofia Sannino
Mathilde Blomberg
Nathan Morollon Mazaev
Nicklas Blomholt Hemmingsen
Nicolaj Christian Grønhøj
Nicolas von Wieding
Nicolas Harild Andersen
Rafeh Ahmed
Sebastian Nykjær Heldarskard
Sigrid Nordenbæk Christensen
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10.C 2019-20

Klasselærer: Heidi Segalt Bødker Pedersen og Niels Christian Keinicke

10.B 2019-20
Klasselærer: Lise Stadelund og Henrik Asbo Frederiksen

Andrea Caroline Christoffersen                      
Anna Iachina
Benjamin Munk Skov
Carla Lægdsgaard Madsen
Caroline Therese Friis
Christian Egelund Hansen
Emilie Brink Mouritzen
Frederik Plambech Jensen
Joachim Fosvig
Karoline Albæk Videsen
Line Honoré Møller Jørgensen
Mads Hougaard Hansen
Maja Dohm Hansen

Mattias Munch Pedersen
Naja Pedersen Hvolbek
Nicklas Fredelund Dissing-Larsen
Nicoline Lundgaard Friis
Nikolaj Cohr
Oliver Frederik Christiansen
Oliver Hoffmann Kristoffersen
Olivia Wihlborg Sørensen
Omar Mowafak Dakhlallah
Rimsha Ayub
Stefanie Tolderlund Post
Youssef Isam Youssef Mohammad

Alexander Heiden Wahlgren                                   
Anna-Kathrine Lund Jørgensen
Benjamin Nielsen
Bertram Uhrnfeldt Schlosser
Camille Dam Trier Hansen
Cornelie Lindvig Henriksen
David Hoang
Emil Bo Egelund Jakobsen
Emilie Haun Larsen
Emma Hornhaver Nonved
Emmily Fabrin Thomsen
Halfdan Skov Fleischer
Julie Cecilie Nielsen

Kivan Jahangiri
Laura Kaltoft Nielsen
Laura Lunde Frederiksen
Malthe Mathias Wiese Westphal 
Hermansen
Mathilde Krogh Jensen
Mikkel Rosenberg Lehmann
Nikola Razdorov Lyø
Parsa Khaki Motlagh
Sebastian Rahbek Schønnemann
Simon Lunde Frederiksen
Therese Kastrup Fabrin
Trille Bille Munck

Klasselærer: Lars Brumvig
10.A 2019-20

Abd-Alrahman Hussein Hassan               
Albert Lohmann Poulsen
Asger Bøgedal Dansbo
August Hjelm Lefevre
Caroline Cappelen
Chris Ploug Munch Jakobsen
Cilja Özokcu Kirkegaard
Clara Feldborg Vahl
Emilie Andersen Leiholm
Esther Plesner Hansen
Frederik Munk Yde
Frederik Veilbæk Andersen
Freja Thorup Andersen

Isabell Steen Gustavsson
Jakob Krog Bendtsen
Karoline Marie Lasthein Jensen
Kasra Taheri
Kristoffer Krabbe Laustrup
Lea Finseth Andersen
Liva Falcher Eckhoff
Louis Gilbert Charrier Krull
Lucas Skauenborg Krøll
Natalja Kazimirow
Rasmus Gravesen
Sofie Birk Westermann
Tobias Werenberg Larsen



Fagenes timetal

Feriekalender Skolepenge

Vigtige datoer Skoleskemaer

Om 10. klasse Tilsynsplan – 
selvevaluering

Opskrivning Vedtægter

Skolefritids ordning
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       Giersings Realskole
        Nonnebakken 7-9, 5000 Odense C

        Tlf. 6612 2041  ·  www.giersings.dk  ·        /giersings

Vi ses næste skoleår...


