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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 tilstræ-
ber skolen at tilrettelægge undervisnin-
gen, så den understøtter og udfordrer 
den enkelte elevs faglige niveau. Skolen 

forventer, at eleven altid fokuseret forsø-
ger at løse sine arbejdsopgaver på bedst 
mulige måde. Samarbejdet foregår ifm. 
forældremøder, skole-hjemsamtaler og 
standpunktsbedømmelser. Den daglige 
kommunikation foregår primært ved 
brug af skolens intranet, hvor forældrene 
holdes orienteret om elevens skolemæs-
sige 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: engels skrift-
lig, 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 

børnehaveklasse. Børnehaveklasserne 
har 25 ugentlige timers undervisning. 
Ved optagelse i børnehaveklassen følger 
Giersings Realskole de kriterier, der fra 
UVM er meldt ud: ”Undervisningsplig-
ten i Danmark indtræder 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.

5Giersings Realskole Årsskrift 2021-22



Det har været endnu et begivenhedsrigt 
år her på Giersings Realskole.

Lang historie kort – det går rigtig godt.

Vi har fortsat en meget sund økonomi, 
et stærkt værdisæt, dygtige lærere/pæ-
dagoger og øvrige ansatte her på skolen, 
og ja så har vi selvfølgelig nogle dejlige 
børn. 

Og så har vi også fået en ny skoleleder! 
Rigtig hjertelig velkommen til Kirstine.

Kirstine er ny skoleleder
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi 
her i bestyrelsen i det forgange år har 

Af Anders Quistgaard, formand

Årets gang i bestyrelsen

brugt rigtig meget tid at ansætte en ny 
skoleleder.

Som det fremgår af vores vedtægter, er 
en af de fornemste opgaver for bestyrel-
sen at ansætte en skoleleder, og efter-
som Poul var skoleleder på skolen i mere 
end 16 år, så er det noget helt særligt at 
stå med en sådan opgave. 

Opgaven	med	at	finde	en	ny	skoleleder	
har måske været ekstraordinær svær 
netop fordi, vi var så glade for Poul.

Kort om processen: Vi har selvfølgelig 
vidst	(i	lidt	længere	tid	end	de	fleste),	at	
Poul ønskede at stoppe. Det var vigtigt, 

at vi først blev enige om en plan (dels i 
bestyrelsen og med Poul), før vi meldte 
noget ud.

Vi blev ret hurtig enige om i bestyrelsen, 
at vi havde brug for professionel hjælp. 
Vi	havde	møder	med	flere	rekrutterings-
bureauer, og i sidste ende valgte vi et bu-
reau, som havde dokumenteret erfaring 
med rekruttering af skoleledere. 

Arbejdet var meget omfattende, mange 
møder – i første omgang med henblik på 
at få klarlagt, hvilke kompetencer vores 
nye	skoleleder	skulle	have.	Vi	fik	afholdt	
en workshop med alle skolens persona-
ler	og	fik	på	den	måde	deres	indspark	til,	
hvad der var brug for – rigtig gavnligt for 
processen. 

Efter en lang (men god proces) er jeg 
glad for, at vi fandt vores nye skoleleder, 
og selvom vi egentlig målrettet gik efter 
at få en ekstern kandidat, så endte vi så 
med at ansætte fra egne række. 

Bestyrelsen har store forventninger til 
Kirstine, og hun har allerede vist, at hun 
er klar på at påtage sig opgaven – ikke 
være	en	ny	Poul,	men	finde	sin	egen	rolle	
og stil!
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Og jeg er utrolig glad for at se, hvor godt 
I alle har taget imod hende. 

Skolens økonomi
Skolen kommer ud af 2021 med et pænt 
overskud. Det er vi svært godt tilfredse 
med. Særligt når man tager i betragtning, 
hvor mange betydelige investeringer, vi 
gennemfører på skolen. 
 
Statstilskuddet er fortsat af største be-
tydning for skolens drift. I 2021 udgjorde 
det godt 38 mio.kr. (67% af skolens 
indtægter)

Vi oplever fortsat stor søgning til 
skolen. Vi har ventelister på samtlige 
årgange og har fuld belægning på 0. 
årgang	flere	år	frem.	Også	vores	10.	
klasse-tilbud oplever vi fortsat stor 
tilslutning til. 

Kommende projekter på   
Giersings Realskole
Udover fagligt at være i top, så arbejder 
vi i bestyrelsen hele tiden på at sikre, at 
skolens rammer også er i top. 

I 2022 har vi planer om at foretage en 
gennemgribende tagrenovering af nr. 7 
– der skal lægges nyt tag og opsættes 
nye kviste. Der skal samtidig åbnes op 
for en anvendelse af loftsarealet, der pt. 
ikke anvendes til andet end opbevaring. 

Vi har allerede i mange af vores projek-
ter tænkt bæredygtighed ind, og det er 
noget bestyrelsen har meget fokus på i 
kommende projekter. Vi laver fortsat en 
masse strøm, og der er planlagt spæn-
dende projekter ift. vores væksthus.

Vi har indgået en aftale med kunstneren 
Erik Peitersen. Han skal i fællesskab 
med lærere og elever lave et helt særligt 
outdoor maleri, som jeg håber kan blive 
et nyt vartegn for skolen og samtidig kan 
få eleverne ”tændte” på kunst og kultur.

Og sidst men ikke mindst, så er Gi-
ersings Realskole placeret ovenpå 
en vikingeborg, som med meget stor 
sandsynlighed kommer på Unesco 
verdensarvsliste i 2023, med alt hvad det 
indebærer – det skal nok blive godt. 

Så ja, vi keder os ikke på Giersings Re-
alskole og kommer heller ikke til det! 

Lad os gøre generalforsamlingen   
til et tilløbsstykke
Generalforsamlingen er den gang om 
året, hvor vi som bestyrelse møder op og 
står på mål for de fremmødte, dels ift. de 
beslutninger vi har truffet, men også de 
beslutninger som vi forventer at træffe i 
fremtiden. 

Vi har i den grad brug for at tage ”tem-
peraturen” i forældrekredsen – rammer 

vi forbi ”skiven”, er der ting, vi kan gøre 
bedre.

Og hvorfor så ikke samtidig gøre gene-
ralforsamlingen til et ”tilløbsstykke” i ste-
det for noget kedeligt og forpligtende. 

På den seneste generalforsamling 
inviterede vi derfor skolens sangkor, og 
de sang et par sange, inden vi gik i gang 
med generalforsamlingen – det vil vi 
gøre mere ud af næste år. 

Vi kan blive bedre endnu
Selvom det går rigtig godt her på Gier-
sing, så må vi ikke hviler på laurbærrene. 
Vi skal hele tiden bestræbe os på at blive 
bedre.

Vi er i bestyrelsen drevet af at kunne 
tilbyde Giersings elever de bedst mulige 
rammer for læring, trivsel og udvikling - 
også i fremtiden. 

Pas på hinanden og pas på skolen.
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Af skoleleder Kirstine Andreassen

En ny æra...

Først og fremmest vil jeg gerne benytte 
lejligheden til at sige tak til alle for en 
overvældende modtagelse af mig som ny 
skoleleder på Giersings Realskole. Tak 
for de mange kreative kræfter, der stod 
bag indsættelsen den 7. marts. Jeg er 
taknemmelig for den store opbakning og 
den store tillid elever, ansatte, forældre og 
bestyrelse viser mig. 

Jeg brænder for Giersings Realskole og 
vores stærke bæredygtige værdisæt; Pas 
godt på hinanden og Pas godt på skolen. 

Det mærker jeg, at jeg deler med jer. På 
alle niveauer bestræber vi os hver dag på 
at passe på hinanden ved at vise hinanden 
tillid, opmærksomhed, respekt og frem for 
alt at agere som et hold. Endvidere passer 
vi på skolen ved dels at omgås vores ram-
mer på en respektfuld måde og dels ved 
hver dag at levere høj faglighed til glæde 
og gavn for elevernes trivsel og læring. Vi 
er en unik skole, og det skal vi alle gøre os 
umage for at leve op til hver eneste dag. I 
mine besøg rundt i klasserne mærker jeg 
en stor velvilje til at leve op til denne del.

Jeg ønsker, at vi skal bygge videre på 
det DNA, som er grundlaget for skolen 
og skabe ro og fordybelse i de allerede 
eksisterende værdier og fortsætte arbejdet 
med vores bæredygtige vision, som tager 
afsæt i verdensmålene Sundhed & trivsel, 
Bæredygtig energi og Klimaindsats.

I forbindelse med skolens bæredygtige 
vision etablerede vi vores solcelleanlæg i 
slutningen af 2020. Anlægget har i 2021 
produceret 18% af energiforbruget i nr. 9 
svarende til en nettobesparelse på 50.000 
kr. Det bliver en bedre og bedre forretning.  

I slutningen af april måned afholdt vi 
pædagogisk weekend for hele organisatio-
nen. Drøftelser af vores værdisæt og vejen 
mod vores vision personalegrupperne 
imellem skulle sikre fælles retning i vores 
videre arbejde. 

I det forgangne år har vi desværre igen 
måtte navigere rundt i skiftende corona-re-
striktioner. Vores ubudne gæst har i perio-
der udfordret og forstyrret vores hverdag, 
men heldigvis ikke taget modet fra os. 
Eleverne har udvist stor tålmodighed og 
styrke i en tid, hvor der blev stillet alterna-
tive krav i måden at lære og socialisere på. 
Lærerne har gang på gang tænkt kreativt 
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og ledt efter mulighederne for at give vo-
res elever en god skoledag præget af fag-
lighed og fællesskab. Tak til et udholdende 
lærerteam, der i nedlukningerne har vredet 
deres hjerne for skabe et indhold, der kun-
ne motivere og holde elevernes gejst oppe. 
Tak til pædagogerne der i nødpasningen 
har trådt til og skabt trygge og nærværen-
de rammer for eleverne. TAPére, der har 
strakt sig og løbet stærkt i hele perioden 
for, at elever, lærere og pædagoger kunne 
møde ind til trygge forhold. Tak for jeres 
professionelle tilgang hele vejen igennem. 
I forældre har ligeledes bidraget positivt 
ind i denne udfordrende og opslidende pe-
riode. Med jeres opbakning, konstruktive 
tilbagemeldinger og forståelse lykkedes vi 
med at komme igennem en turbulent tid. 
Med fælles indsats lykkedes vi!

For nogen har tiden dog været mere tur-
bulent end for andre. For enkelte børn og 
unge skal der kæmpes ekstra for at kom-
me	i	trivsel	igen.	Langt	de	fleste	børn	og	
unge er heldigvis kommet hele og sikkert 
igennem og glæder sig over udsigten til 
at være børn og unge på fuld udblæsning 
igen. Men desværre oplever vi også triste 
og angste børn og unge, der har det svært 
efter en lang periode med mange restrik-
tioner og begrænsninger. En dyb tristhed 
har sat sig. Vores AKT-team og PPR 
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) 
arbejder i fællesskab med deres familier 
på at hjælpe børnene sikkert tilbage.

I håb om at blive skarpere på at tackle 
angstproblematikker har lærergrup-
pen, som en del af vores fortsatte 
udviklingsarbejde med professionelle 

læringsfællesskaber, fordybet sig i 
angstens mange ansigter. Forskellige 
problemstillinger og dilemmaer bliver 
vendt med henblik på at reagere hurtige-
re på de første tegn og på denne måde 
hjælpe elever med ængstelighed og angst 
godt og sikkert videre. Senere på året får 
vi besøg af en psykolog fra PPR, som ud 
fra vores data, vil klæde os endnu bedre 
på. Endvidere har eleverne i 3.-6. klasse 
oplevet forestillingen Billes Bekymring. 
Forestillingen tager udgangspunkt i den 
komplekse verden, som vores børn vokser 
op i og behandler de svære tanker med 
humor og kærlighed. 

Når vi samarbejder, øver vi os hele tiden 
i fællesskab på at blive endnu mere 
reflekterende	over	egen	og	andres	prak-
sis. Denne bæredygtige tilgang i vores 
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udviklingsarbejde på skolen og i SFO, hvor 
vi gør professionelle læringsfællesska-
ber til en kultur på Giersings Realskole, 
er i proces og godt på vej trods mange 
afbrydelser pga. corona-restriktioner. 
Lærere og pædagoger skaber egne og 
fælles	refleksionsrum	over	praksis	med	
det formål at udvikle og fremme elevernes 
trivsel og læring.  

Udvikling og fordybelse    
i fag og læringsmiljøer
Giersings Realskole står et stærkt sted i 
dag. De seneste års investeringer i eksem-
pelvist læringsmiljøer som væksthuset og 
Makerspace danner bl.a grundlaget for 
næste skridt i skolens udvikling. Jeg me-
ner, at vi nu er i en position til at investere 
yderligere i den pædagogiske udvikling, 
hvorved læringsmiljøerne i endnu større 
grad kommer i spil til glæde og gavn for 

elevernes læring. Fyldte klasser bidrager 
til, at vi kan afsætte ekstra ressourcer til 
udvikling og fordybelse i fag.

Væksthuset, som er synlig fra Nonne-
bakken, er et læringsrum, der henvender 
sig til 6. årgang. Væksthuset er placeret 
ved siden af biologilokalet og er derfor en 
naturlig forlængelse af dette. Lokalet har 
til formål at skabe et undervisningsmiljø, 
som understøtter en kontinuerlig undersø-
gende undervisning, hvor der er en tydelig 
rød tråd gennem hele skoleåret. 

Makerspace er skolens værksted, som 
for alvor bringer det 21. århundredes 
kompetencer i spil. Lokalet er et dynamisk 
læringsrum, som henvender sig til alle 
klassetrin og alle fag.

Elever og lærere vil løbende igennem fæl-
les undervisning og kurser lære at bruge 
relevant software og at betjene maskiner 
som folieskærer, laser cutter og 3D-printer. 

Selvevaluering
I marts 2013 besluttede man på general-
forsamlingen, at skolen skulle gøre brug af 
selvevaluering som tilsynsform.

Den udarbejdede evalueringsrapport 
bliver løbende revideret, og de forskellige 
kerneområder evalueres minimum hvert 
3. år, som er kravet fra STUK (Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet), når en skole 
vælger tilsynsformen selvevaluering.

Der er 10 kerneområder, som fortløbende 
evalueres. Alle kerneområderne indeholder 
forskellige faser og er blevet evalueret 
over en treårig periode, hvilket kan læses 
på skolens hjemmeside.

I samarbejde med Danmarks Private 
Skoler, STUK og et stort landsdækkende 
selvevalueringsnetværk udvikles metoden 
fortsat.

Metoden hjælper skolen til at fastholde og 
videreudvikle dels skolens værdigrundlag 
og dels de læringsstrategier, skolens pæ-
dagoger og lærere arbejder med.

Giersings Realskole har qua selvevalue-
ringsmetoden fået en stringent, fokuseret 
og god skoleudvikling i gang til glæde for 
alle ikke mindst skolens elever, hvilket vi 
fortsat ønsker at benytte.

På skolens hjemmeside og skolens 
Facebookside kan alle læse og følge med 
i skolens udvikling, tiltag og ikke mindst 
skolens hverdag.

Afslutningsvist vil jeg sende en særlig tak 
til mit lederteam Ole Wichmann, Jesper 
Stensgaard og Anne Stougaard for at bak-
ke op omkring mit lederskab. I er en uvur-
derlig stor ressource for mig og skolen. 
Tak til kontorpersonalet der hver dag står 
klar til at hjælpe i en dynamisk hverdag. 
Med jeres professionelle og konstruktive 
tilgang gør I en stor forskel.

Ligeledes vil jeg takke bestyrelsen og 
ansættelsesudvalget for at vise mig den 
store tillid. Tak for jeres måde at være på. 
Det har bidraget til at give mig den bedst 
mulige start. Jeg ser frem til vores videre 
samarbejde.

Jeg glæder mig over at kunne se ind i et 
år, hvor alle vores særlige traditioner på 
Giersings Realskole kan folde sig ud, lige 
som vi ønsker dem.
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Et hjertestop 
hos fodbold-
landsholdets 
Christian Erik-
sen blev dette 
årsskrifts før-
ste alvorlige 
påmindelse 
om livets 
skrøbelighed. 

Det faktum, at en sund og toptrænet 
idrætsmand pludselig uden varsel kunne 
falde til jorden, satte selve livet i relief. 

Som følge deraf trådte et ellers gråt og 
karmaforladt fodboldlandshold pludselig 
ud af anonymitetens skygge og trans-
formerede sig til folkeforførere hos såvel 
fodboldentusiaster som sportsignoran-
ter.

Med sympatisk og empatisk adfærd lyk-
kedes det landsholdet at tryllebinde og 
samle nationen i et omfang, der næsten 
synes uvirkelig efter mere end et års 
nødvendig segregationspolitik.

De fodboldmæssige sejre blev 

efterfølgende fejret efter alle kunstens 
regler og uden nævneværdig skelen til 
fornuft og afstand. For første gang i lang 
tid turde vi give slip! Give sidemanden 
et	forsigtigt	kram	eller	en	”high	five”	og	
bryde ud i sang af karsken bælg. 

Alting har en ende og med en scoring 
efter	14	minutter	af	semifinalens	for-
længede spilletid, slukkede Harry Kane 
håbet for den totale triumf. Danmark 
tabte - Eriksen vandt - og stoltheden over 
vort lille lands store bedrift var stor.

Af Per Kirkebæk Sandstrøm-Frederiksen

Årets gang i SFO
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Efter sommerens meriterende bedrifter 
og et relativt bredt appellerede vaccine-
program befandt vi os nu næsten i en 
tilstand af lykke, og for første gang siden 
nedlukningen marts 2020 var der reelt 
belæg for et optimistisk syn på fremti-
den. 

Trods den tiltagende tro på bedre tider 
startede SFO-året 2021/22 forsigtigt 
ud. Forældrene skulle stadig, i bedste 
Post	Nord-stil,	aflevere	og	afhente	ved	
”kantstenen”, og aktivitetsniveauet var 
stadig påvirket af begrænsningerne og 
zoneopdeling af børnene. 

Det var dog tydeligt, at den tidligere så 
hårde Corona-retorik var blevet erstattet 
af en mere blød tone og et slet skjult håb 

om	at	skabe	flokimmunitet	ved	at	sænke	
paraderne en anelse.

Dette afstedkom en forventet periode 
med mandefald hos elever og ansatte 
samt en lukning af skolen i uge 46, men 
strategien synes alligevel at have virket 
og i løbet af februar havde stort set alle 
på matriklen stiftet bekendtskab med 
Coronaens lunefulde væsen. Efter en 
periode med voldsomt stigende smitte-
kurver kunne elever og ansatte vende 
tilbage til skolen, og pludselig skulle syg-
dommen Covid-19 ikke længere tituleres 
”samfundskritisk”.  

Ud med mundbindet og ind med foræl-
drene! 

Jeg tror, jeg taler på alle pædagogers 
vegne, når jeg hævder, at højdepunktet 
for skoleåret 2021/22 var, da vi igen 
kunne byde forældre (og andre familie-
medlemmer) indenfor. 

Den bedste katalysator for et godt sam-
arbejde mellem forældre og pædagoger 
er den daglige snak om både det store, 
det alvorlige og det sjove og muntre. I 
næsten halvandet år havde kommunika-
tion mellem pædagoger og forældre med 
få undtagelser været noget, der foregik på 
skoleintra. Nu kunne vi igen afkode hinan-
dens intentioner, smile til hinanden og ikke 
mindst udveksle de erfaringer og historier, 
der gavner det enkelte barns trivsel. 

Hurra for det.
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Renovering og aktiviteter
2021/22 har skam ikke kun været ”jam-
mer og klage”. Der har såmænd været 
masser at grine af og glædes over i SFO i 
det indeværende år. 

Kældergangen i nr. 9 gennemgik en 
alvorlig	makeover.	Væggene	fik	en	or-
dentlig	gang	maling,	og	dørene	blev	fint	
dekoreret med den ”samme streg”, som 
pryder skydedøren til gymnastiksalen og 
foyeren i nr. 9.  

For at skabe den rette synergi mellem 
café og kældergang og for at holde 
den røde tråd i skolens indretning 
blev der indkøbt samme type møbler 
som i caféen.  Det betyder, at der nu er 
endnu	flere	legestationer	og	langt	bedre	

funktionalitet i kælderområdet. 

I Bakkehuset afviklede vi børnemøder i 
efteråret,	hvor	børnene	fik	lov	til	at	ønske	
nye ting til legepladsen. Der var mange 
spændende og sjove forslag som lege-
land, swimmingpool (m. 10-meter vippe), 
motorcrossbaner og så videre. Der kom 
dog også mange brugbare forslag, som 
var indenfor både de økonomiske og 
pladsmæssige rammer. 

I efteråret og starten 2022 blev der 
etableret en trampolin, og en stor del af 
fliseområdet	blev	omdannet	til	trafikalt	
knudepunkt	med	vejrbaner,	trafikskilte	
og en kombineret vaskehal/benzintank.

 Trods perioderne med aktivitets- 

mæssige udfordringer har der dog stadig 
været relativt gode rammer for sjov, leg, 
konkurrencer og turneringer i alle mulige 
afskygninger. Bl.a. en rekord-uge på 
Nonnebakken, hvor Yonus fra 2.A ”stod 
planken” i hele 21 minutter, hvor Noah 
G. fra 1.A kørte hurtigst på mooncar, og 
hvor Nikolai fra 1.C dagligt tilføjede nye 
rekorder til disciplinen ”Cup stacking”, 
som i al sin enkelthed går ud på at 
stable en masse plastkopper oven på 
hinanden - for så at samle dem igen i 
et tempo, der i Nikolais tilfælde næsten 
ikke kunne registreres med det blotte 
øje.

I Bakkehuset blev der i december 
holdt liv i den nye tradition ”Julemar-
ked”. Desværre ikke med den lovede 
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forældredeltagelse, men med masser af 
glade børn, lærere og pædagoger. 

For at mindske smittefaren var ar-
rangementet henlagt til Bakkehusets 
udeområder. Her blev der leget, konkur-
reret, danset, spist æbleskiver og trods 
”finregn”	og	lidt	for	høje	temperature	for	
årstiden, blev der hurtig etableret den 
helt rigtige julestemning - en stemning 
der dog senere antog næsten tumul-
tariske højder, da selveste julemanden 
ganske uden varsel meldte sin ankomst. 

På Nonnebakken blev sommerfesten 2020 
og	2021	som	bekendt	aflyst,	men	i	skriven-
de stund forberedes sommerfest 2022.

Vi glæder os usigeligt til at byde børn 
og familiemedlemmer indenfor til en 

forhåbentlig uforglemmelig dag med 
hyggeligt samvær, lidt godt til ganen, 
masser af sjove aktiviteter og rigeligt 
med gak og løjer. 

Forårs SFO
Introuge for de kommende forårs SFO’er 
og deres forældre, der normalt er pro-
gramsat til uge 4, blev udsat, da stort 
set hele personalegruppen i Bakkehuset, 
som tidligere beskrevet, var corona-fra-
værende. Til gengæld betød den nyer-
hvervede immunitet, at vi alle var 100 
procent	”fit	for	fight”	og	klar	til	at	tage	i	
mod i uge 8.

 Grundtanken med forårs SFO er, at der 
”leges skole”, hvilket betyder, at børnene 
i	de	fire	måneder,	de	går	i	forårs	SFO,	
skal introduceres til nogle af de værk-
tøjer, der skal tages i anvendelse for at 

kunne mestre skolestarten. 

Der bliver arbejdet med at øge børnenes 
robusthed og deres evne til at udsætte 
behov. Der bliver trænet i at række hån-
den op og vente, til man ”får ordet” - alt 
sammen garneret med små kognitive 
udfordringer undervejs.

Det vigtigste af det hele og en væsentlig 
forudsætning for trivsel og evne til at 
absorbere de mange nye indtryk er dog 
arbejdet med relationerne.  

Børnene skal etablere venskaber og 
få nye kammerater. Børnene skal føle 
sig trygge ved pædagogerne og deres 
kommende lærere. Forældrene skal lære 
at kunne give slip og have fuld tillid til 
pædagogerne. 
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Alt sammen forhold der er betinget af 
vellykket relationsarbejde.

 Relationsarbejdet har desværre haft 
kummerlige vilkår de sidste par år, og 
netop derfor var det ekstra dejligt at 
være tilbage ved mere normale tilstande, 
da vi 1. marts 2022 tog i mod 66 skønne, 
forventningsfulde og temmelig spændte 
forårs SFO’er og deres forældre.

Børn og forældre kunne ankomme 
mellem kl. 7.00 og 9.00, og da alle var 
blevet budt standsmæssigt velkommen, 
kunne vi med god samvittighed, næsten 
på slaget ni, sende forældrene videre ud i 
hverdagen - og påbegynde vores arbejde. 

Nogle af børnene kastede sig hoved-
kulds ud i alt det nye med smil på læben, 
mens andre var lidt mere tilbageholden-
de og observerende, så på den måde var 
alt, som det skulle være. Endnu en gang 
var vi blevet velsignet med nogle fanta-
stiske, skønne, sjove, nysgerrige og ikke 
mindst	modige	børn	og	forældre	☺.

Afrunding 
Det var et lille tilbageblik på nogle af 
de ting, der har fundet sted i skoleåret 
2021/22. Hverdagen i SFO indeholder 
dog langt mere, end det der er beskrevet. 
Der er de mange spontant opståede 
lege og de planlagte, hvor pædagoger-
ne hjælper til med rammesætning og 
formgivning. Der er de mange kreative 
værksteder, hvor fantasien får frit spil og 
udelivet med den friske luft og alle de 
gode gemmesteder.

Sidste års årsskrift blev afrundet på føl-
gende vis: ”Vi håber og tror, at årsskriftet 

2021/22 vil være fyldt med beskrivelser 
af spændende aktiviteter, store arrange-
menter med massiv forældredeltagelse! 
Et år med fest, farver og gøgl og skæg”

Vi havde vel ikke, selv i vores vilde-
ste fantasi forestillet os, at skoleåret 
2021/22 kunne overgå det foregående år 
i ulykker og menneskelig tragedie. Den 
24. februar påbegyndte russiske soldater 
imidlertid deres invasion af nabolandet 
Ukraine, og pludselig var det umulige 
sket! Der er krig i Europa.

Må fornuften sejre over dette meningslø-
se galskab. 

”All We Are Saying is Give Peace a Chance” 
(John Lennon 1969).

Tak
Tak til alle jer der kommer med konstruk-
tive forslag og idéer til hverdagen i vores 
SFO. 

Tak for ris og ros. Det er gennem jeres 
feedback, at vi kan udvikle os som 
institution og arbejdsplads og forbedre 
hverdagen for jeres børn. 

Tak for jeres fantastiske tålmodighed og 
forståelse, både med og uden Corona. 

Tak for et storslået samarbejde og rigtig 
god sommer fra personalet i SFO.
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0., 3., 4., 5. og 6. årgang besøger Tarup Davinde
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3. årgang besøger Kerteminde
 UGE 20 2021
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UGE 22 2021

5. årgang besøger Ribe
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 4. JUNI 2021

Sidste skoledag for 9. og 10. årgang
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Sidste skoledag for 9. og 10. årgang
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23. JUNI 2021

Translokation 10. årgang
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Translokation for 9. årgang

24. JUNI 2021



UGE 34 2021

7. årgang besøger Bornholm
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29. AUGUST 2021

Konfirmation 8. årgang

2828



29

10. årgang besøger Vigsø

UGE 36 2021
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UGE 39 2021

Humanistisk/naturfaglig uge
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15. OKTOBER 2021

Skolernes motionsdag
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2021

Halloween
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26. NOVEMBER 2021

Klippe klistre dag
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13. DECEMBER 2021

Lucia
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UGE 5 2021
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Humanistisk/naturfaglig uge
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FEBRUAR 2022

Musical 6. årgang

42

VIVA LA VIA
Af Karla, Madicken, Liva, Caroline F. og Victoria

Vi var så heldige, at vi kunne spille musicalen igen 
efter Corona. 

Vores musical handlede om sociale medier, venner 
og familie, og hvordan man skal opføre sig på 
internettet.   

Musicalen var en sjov oplevelse og med til at 
forstærke fællesskabet på tværs af klasserne. Det 
var også hårdt at være så meget på, men det var 
det hele værd til sidst. En af de fedeste ting ved 
musicalforløbet var, at vi alle var en stor del af forbe-
redelserne og udviklingen af stykket.  

I	starten	af	forløbet	fik	vi	prøvet	de	forskellige	hold	
og blev efterfølgende delt ud på enten drama, dans, 
musik,	kostume,	scenografi	eller	teknik.	Derfra	
begyndte vi bare med øvelse, øvelse og lidt mere 
øvelse, indtil vi til sidst havde vores færdige musical 
klar til forestillingerne. Der blev begået mange fejl. 
Vi tog det om mange gange, og vi var ikke mindst 
meget nervøse, men da vi skulle optræde, kom det 
hele af sig selv, og vi klarede det som ét stort hold. 
Det er en oplevelse, vi aldrig vil glemme og desværre 
heller aldrig får tilbage igen.  

Fotocredit: www.creativecontent.agency
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UGE 9 2022

10. årgang besøger Berlin
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Berlin var...
Hyggelige små værelser 

Sammenhold

Sjov

Interessant

Vidunderlig

Bedre end forventet

Fyldt med gode oplevelser

Tur til Brandenburger tor

Teaterforestillingen ‘Arise’

U – Bahn

Döner Box

Fyldt med gadekunst

Kulturel

Historisk og gammel

Urbaniseret

Innovativ

Kreativ

Spontan

Moderne

Charmerende

Mangfoldig

Currywurst

KadeWe

Douglass

Cykeltur

Carhartt

Berliner Mur



28. FEBRUAR 2022

Fastelavn
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2022

Forårsevent
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Forårsevent
Af Cornelia, Laura og Sofia

Vi er et valghold fra 6. årgang, som undersøger og 
skaber kunst. 

Til forårseventet lavede vi en udstilling, hvor vi 
tegnede paraplypiger, sprayede, doodlede og lavede 
lerfigurer	i	flotte	farver.	

Det var hyggeligt at sidde og fordybe sig. Man levede 
sig helt ind i den kunstneriske verden. 

Af Luna, Elise og Vigga, 8.A

I år blev der endelig afholdt forårsevents igen 
efter næsten 2 års pause pga. Corona.

Vi tre piger, som var så heldige at være kon-
ferencierer i år, var meget glade for både at 
præsentere, have det sjovt og nyde traditi-
onen i fulde drag. Men det har også krævet 
hårdt arbejde…

I år havde vi valgt at støtte de civile ofre i 
Ukraine. Derfor var 6., 7. og 8. klasses valg-
hold musik + musiklærer og en særlig gæst 
med til at få samlet rigtig mange penge ind 
til dem, der er hårdt ramt i Ukraine. Folk stod 
sammen for at hjælpe, og det gav et kæmpe 
smil på læben.

Tak for nogle fede aftener.
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Berlin
Af Albert og Sofia, 9.B

Hele 9. årgang har fra 28. marts – 1. april 2022 
været i Berlin. Det var et svært valg i forhold til 
destination, men med klima i mente og ønsket 
om en storbystur blev Berlin det perfekte valg. 
Berlin kan byde på historie samt ny kultur og 
gode shoppingmuligheder. Derudover er Berlin 
højaktuel i fag som historie, samfundsfag og 
tysk.  

Det var en fantastisk rejse fyldt med belærende 
oplevelser, sammenhold og gode minder. Turen 
har både knyttet båndet blandt klassekammera-
ter, men også over hele årgangen. Vi har været 
hele Berlin rundt, hvor vi både har lært historien 
om Øst- og Vestberlin. Både Øst- og Vestberlin 
har sin charme; øst har mere sjæl, da meget af 
det er blevet bevaret siden DDR-tiden, hvorimod 
vest har udviklet sig som andre lande gennem 
årene. Kontrasten på de to bydele er stor, og især 
arkitekturen er til stor forskel.  

Vi mødte om mandagen ind på skolen og var klar 
til busturen på ca. 8 timer. Allerede i bussen var 
der god stemning, som forblev uændret i løbet af 
turen. Vi boede på Hotel Berlin, Berlin, som lå lige 
ved siden af Kurfürstendamm. Vi sluttede man-
dagen af med alle sammen at spise på et pizze-
ria, som var den perfekte start på turen. Vi har 
besøgt Sachsenhausen, det Jødiske Museum, 
Checkpoint Charlie og været på en sightseeing 
cykeltur. Derudover benyttede vi også U-Bahn og 
nåede ud at se mange dele af Berlin. Det bragte 
alt sammen store indtryk på hver sin måde.  

Trods vi alle var lidt sygdomsramte, var dagene 
fyldt med gode oplevelser samt fritid, og når vi 
kom tilbage til hotellet, var benene trætte. Så var 
der tid til afslapning. Vi stod op omkring klokken 
7.30 hver dag for at spise morgenmad på hotel-
let og sætte dagen i gang. Det var utrolig rart at 
have så meget fritid og så meget selvbestem-
melse, da det lagde grundlaget for en fantastisk 
tur. Resten af ugen gik med fantastisk samvær 
med klassen, hvor vi kom rundt i hele Berlin. Vi 
så både de fantastiske nymoderne sider af Berlin 
og de dystre historiske sider. Alt i alt havde vi alle 
en dejlig tur med lærere og elever i god harmoni. 
Vi er utrolig taknemmelige for at kunne have 
det minde om vores skolegang. Udover det var 
det også en fantastisk afslutning på vores år 
på Giersings. Vi elever i 9B vil gerne takke vores 
lærere Charlotte og Rasmus for at planlægge en 
fantastisk tur.  

9. årgang besøger Berlin
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Skak i årets løb
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Årsberetning for skoleskak på GR
Efter to år med Corona blev det endelig muligt at samles foran 
brætter og brikker om skoleskakken. 

Det har været et tab ikke at kunne samles om det ædle spil, og 
det er bare ikke det samme online. 

Vi	fik	startet	SFO-skak	op	igen,	og	et	helt	nyt	kuld	kvikke	elever	
fra 2. og 3. klasse har nu spillet i et helt år og er blevet virkelig 
gode meget hurtigt, hvilket resulterede i en 2. plads til FM og en 
3. plads til DM. De bliver spændende at følge fremover. 

Mads	og	Nicolai	fik	taget	skaklæreruddannelsen	og	er	nu	godt	
klædt godt på til at formidle læring og pædagogik med skak som 
værktøj. 

Giersings Realskole var værter ved hele tre stævner i år, og i sam-
arbejde med 8C, som tjente penge til deres skolerejse i 9. klasse, 
og en god forældregruppe blev stævnerne velafviklet, og skolen 
fik	stor	ros	for	arrangementerne	og	de	gode	rammer.	

Vi deltog også i Skolernes Skakdag, hvor festsalen dagen igen-
nem var fyldt med skakspillende elever og lærere. Alle skolens 
0.-9. klasser spillede skak denne dag. Det er en hyggelig måde at 
begynde vinterferien på. 

Julestævnet var et hyggeligt stævne at være værter for. Festsa-
len var fyldt med nissehuer og børn, som julehyggede foran skak-
spillende. Det var et bredt og uhøjtideligt stævne, hvor mange af 
GR’s elever fandt ud af, at de faktisk var ret gode. 

Også	Landsfinalen	i	Kolding	6.	maj	var	en	pragtfuld	fredag	med	
bustur sammen med skoleskakelever fra Tarup Skole. 

I	samarbejde	med	Makerspace	fik	vi	designet	nogle	fede	skak-t-
shirts, som giver lærerne et hurtigt overblik, når vi er til stævner, 
men som også er med til at styrke sammenholdet og fælles-
skabsfølelsen blandt eleverne. 

Det har også vist sig året igennem, at vi på skolen har mange 
elever, der er dygtige til at koncentrere sig, tænke kreativt og 
problemløse. 

Blandt	mange	flotte	resultater	er	der	bl.a.,	at	GR	som	hold	
blev	Fynsmester	i	to	rækker	og	fik	sølv	i	den	sidste,	og	at	vi	fik	
henholdsvis en 1., 2. og 3. plads til Danmarksmesterskabet med 
kvalifikation	til	Nordiske	mesterskaber	i	efteråret.	

Det har krævet et enormt stort arbejde at få alle de ting op at stå, 
men når man ser, hvor meget det giver eleverne, er det det hele 
værd. 

#TeamSkoleskak
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Lørdag den 30. april 2022 blev der endelig holdt DM i holdskak 
igen efter to år med online-DM pga. Corona. 

16 gæve elever var taget med for de tre hold, som GR måtte 
stille med. 

Vores 8.-9. klasser startede langsomt; rusten skulle bankes af, 
og	de	fik	ikke	den	start,	de	havde	håbet	på.	Som	dagen	gik,	fik	
de	dog	spillet	sig	varme	og	sluttede	på	en	flot	2.	plads.	For	tre	
år siden blev de Danmarksmestre i 4.-6. klasse-rækken, men et 
stærkt	besat	hold	fra	Køge	Realskole	fik	endelig	fravristet	os	
titlen. Nu har vi et år til at komme ud af Corona-gemmerne og 
ind	i	skakform	igen.	De	kan	bare	vente	sig…	☺

Stort tillykke med sølvet til Oskar 9B, Kristian 8B, Mathias 8B og 
Christian 8C. 

I øvrigt vandt Kristian 8B en individuel pokal for at være stæv-
nets	dygtigste	spiller	på	1.	bræt.	Super	flot	præstation.	Stort	
tillykke!  

2.-3. klasserne er sammen med Mads først startet op med skak-
ken i dette skoleår. Først skulle de lære brikkerne at kende, så 
skulle de lære reglerne og sidst skulle de arbejde med strategier 
og mønstre. Med hjælp fra Yann Le Besq fra FREM Skakklub 
gik vi efter nytår i seriøs træningslejr med specialdesignede 
opgaver frem mod Fynsmesterskabet og efterfølgende DM. Den 
træning og de mange timer, som disse unge elever har arbej-
det for at blive skarpe, fortjener den allerstørste respekt. Med 
forbilledlig opbakning fra forældrene har disse børn arbejdet 
koncentreret for at kunne repræsentere skolen på bedste vis, og 
udbyttet	blev	en	helt	vanvittig	flot	3.	plads	lige	foran	næsen	på	
Fynsmestrene fra Nyborg Realskole. 

Der har været tæt kamp for at få lov at komme på holdet – det 
er dejligt, at vi har så mange kvikke elever, der elsker at udfordre 
sig selv i et så kompliceret spil. 

Tillykke med bronzemedaljerne til Gustav 3A, Anton 3C, Viktor 
3C, Charlie 2A, Benjamin 2B og Frederik 2C. 

4.-6. klasse-rækken er som regel den mest prestigefyldte række. 
Sidst der blev afholdt et fysisk DM vandt GR med ½ point ned til 
nr. to, og det blev afgjort i allersidste parti. 

Men eleverne fra dengang er rykket op, og et nyt kuld har taget 
over. Dette kuld har spillet sammen siden 2. klasse, og det stær-
ke sammenhold og den sunde konkurrence eleverne imellem 
har virkelig gjort noget helt særligt. For at gøre en lang historie 
kort, udraderede GR al modstand i fuldstændig overlegen stil. 
De bankede sølvvinderne fra Zahle Gymnasieskole 4-0 i runde 
to	og	bronzevinderne	fra	Skt.	Klemens	3-1	i	runde	fire.	GR	sco-
rede uhørte 32 ½ point ud af 35 mulige. Kun ét parti blev tabt, 
og de to reserver vandt begge 3 af 3 kampe, og de andre vandt 
ALLE en præmie for dygtigste spiller på deres brætplads. Mere 
suverænt kan det ikke gøres. 

DANMARKSMESTRE I SKOLESKAK 2022: Giersings Realskole! 

Stort tillykke med guldet til Oliver 6B, Lee 5A, Bertram 5C, Jo-
hannes 5C, Noah 5C og Atharva 4C. 

Det er helt fantastisk at se, hvordan vores elever er sammen på 
kryds og tværs af klasser og årgange igen, og hvor er det skønt 
at se, at de hjælper og viser omsorg for hinanden. 

Til slut skal lyde et stort TAK fra skolen til den helt fantastiske 
forældreopbakning, der efterhånden er blevet et kendetegn for 
skolen.

Danmarksmesterskab i holdskak
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Forbedringer og nybyggeri i årets løb
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Læringscenter og Ressourcecenteret 
arbejder tæt sammen med det formål at 
understøtte elevernes læring og motivati-
on.  Vores fokus er rettet mod læsning og 
skrivning som et vigtigt værktøj til læring. 
Vi har en rød tråd i alle vores indsatser, 
og derfor arbejder vi tæt sammen med de 
forskellige fag og fagudvalg på skolen.

Deltagelse i undersøgelser - Læselyst
I dette skoleår har vi både deltaget i den 
internationale læseundersøgelse PIRLS 

og i undersøgelsen “Børn og Unges Læs-
ning 2021” ved UCL/Anvendt Skoleforsk-
ning. Vi arbejder nu videre med resultater-
ne fra disse undersøgelser både i vores 
fagudvalg for dansk og i studiegrupper. Et 
væsentligt omdrejningspunkt for begge 
undersøgelser er at blive klogere på børns 
læselyst generelt. Alle ved, at læsning er 
presset af skærmen og de sociale medier 
som TIK TOK, YouTube og elektroniske 
spil. Undersøgelserne peger også på, at 
der hos en del børn er en utilstrækkelig 
læsefærdighed, som hæmmer læselysten. 
Endvidere fremhæves det, at for børn er 
social interaktion omkring læsning en 
afgørende vej ind i læsningen. 

I indeværende og kommende skoleår laver 
vi derfor en intern undersøgelse på nuvæ-
rende 5. og 6. årgang for at blive klogere 
på, hvad der i undervisningen kan påvirke 
elevers læselyst positivt. Vi fortsætter 
vores arbejde omkring sikre læsefærdig-
heder, som jo begynder i børnehaveklas-
sen og fortsætter hele vejen til 10. klasse. 
LC og RC justerer og udvikler løbende på 
skolens læsepolitik, og vi afholder årlige 
læsekonferencer.

Ordblindhed/dysleksi
I år har vi også sat et nyt projekt i søen. 
Uge 40 er international ordblindeuge 
og bliver markeret på mange forskellige 

måder i Danmark. Der er TV-udsendelser 
om emnet og forskellige events i kulturli-
vet. 

På Giersings Realskole markerede vi da-
gen med en forlænget morgensang, hvor 
der blev præsenteret forskellige nye bog-
titler om ordblindhed. Eleverne så også 
små	filmklip	om	kendte	personer,	der	har	
fundet ud af at bruge deres ordblindhed 
til noget positivt og ikke lade det spænde 
ben for drømme og ambitioner. Der blev 
også etableret to udstillinger på skolen 
med fokus på viden om ordblindhed 
og med QR-koder til at hente yderligere 
information. Vi har en tydelig plan for at 
arbejde med udredning af dysleksi, og vi 
sætter allerede ind fra børnehaveklassen 
og følger udviklingen tæt. 

Co-teaching
I ressourcecenteret og læringscenteret 
arbejder vi med co-teaching som en vej 
til øget læring. Co-teaching er et ligevær-
digt samarbejde mellem to faglærere, der 
sammen planlægger, gennemfører og 
evaluerer undervisning. 

I matematik har vores matematikvejleder 
og RC-matematiklærere arbejdet med at 
tilegne sig viden om co-teaching, og de 
har planlagt en faglig eftermiddag for alle 
matematiklærere med det formål at blive 

Læringscenteret og ressourcecenteret
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klogere på, hvad co-teaching kan bruges 
til inden for matematikken. I matematik er 
der også et stærkt fokus på faglig udvik-
ling omkring den undersøgende matema-
tik, som en stadig større og større del af 
faget. På de årlige matematikkonferencer 
er der også et rum for den fagfaglig spar-
ring omkring undervisningen og elevernes 
læring. 

De naturvidenskabelige fag er også en del 
af LC og RC. Mellem LC og de naturviden-
skabelige fag er der et samarbejde om 
faglige udstillinger og fokus på materialer 
til udlån inden for det naturvidenskabelige 
felt. På det naturvidenskabelige felt arbej-
der f.eks. ressource- og naturfagslærer 
med at facilitere tværfaglige processer i 
vores nyere lokale kaldet Makerspace.

På dansksiden har vi gennem de sidste 3 
år gjort os erfaringer med forskellige ver-
sioner af co-teaching, som en vej ind til at 
støtte og løfte særligt udfordrede elever, 
men i år er vi gået skridtet videre og har 
arbejdet med co-teaching i udskolingen 
for at give mulighed for faglig sparring og 

udvikling uden særligt fokus på fagligt 
udfordrede elever. Her er der blevet sat 
en del co-teaching i gang på 8., 9. og 10. 
årgang, hvor dansklærerne har arbejdet 
med læsestrategier og skriftlig fremstil-
ling. Undervisningens effekt har tydeligt 
kunne mærkes på elevernes deltagelse 
og udbytte. Samarbejdet har også været 
udviklende for alle de involverede lærere, 
og det er et felt, vi ser stort potentiale i.

Literacy day
Den 8. september 2021 markerede vi igen 
i år FN´s internationale læsedag på skolen 
med en hel dag med fokus på læsning i 
alle fag og på mange forskellige måder. 
Literacy day er en dag, hvor vi sammen 
fejrer, hvilken forskel litteraturens verden 
har gjort for os og fortsat gør - samt 
minder hinanden om, at det er en gave at 
kunne læse og uddanne sig. 

På skolen planlægger lærerne ud fra, at 
det skal være en dag, hvor vi sammen 
med eleverne skal udforske, undersøge og 
være nysgerrige på læsningens univers.  
Læsning må gerne være en leg, som 

engagerer, involverer og motiverer ele-
verne, og som med det rette afsæt også 
skaber minder, oplevelser og erfaringer. 

På 4. årgang havde vi inviteret Kasper 
Hoff, som er forfatter til en lang række af 
vores mest udlånte bøger. Som forbere-
delse til forfatterbesøget havde eleverne 
i grupper læst et af hans værker samt 
forberedt spørgsmål hertil. Efterfølgen-
de havde 4. årgang et samarbejde med 
Makerspace,	hvor	eleverne	fik	erfaring	
med tekstiltryk og programmet hertil. De 
fik	lavet	“Stemthedsnet”.	Det	er	små	mule-
poser, der udover at indeholde bogen også 
indeholder forskellige artefakter, som 
vedrører bogens handling. På den måde 
kan man blive stemt til at skulle læse bo-
gen ved først at have en snak om tingene i 
nettet og skabe en forestilling om bogens 
handling. Muleposerne kan lånes på LC til 
alle årgange. 

I kommende skoleår vil vi arbejde videre 
med den røde tråd i de projekter, vi har 
søsat. Vi vil også arbejde videre på at styr-
ke vores tværprofessionelle samarbejde, 
da vi oplever, at det er her, vi for alvor kan 
skabe udvikling og læring for vores elever.
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Af elevrådsformand Valdemar Gregers Dalby, 10.A

”At rejse er 
at leve” er et 
citat fra den 
fynske forfat-
ter H.C. Ander-
sen, der rejste 
ud i verden 
for omkring 
200 år siden 
og samlede 
inspiration til 
alle de skønne 
eventyr, som 

både børn og voksne stadig kender og 
holder af, uanset hvor verden vi bor, og 
hvilket sprog vi taler. H.C. Andersen var 
en fattig skomagersøn, og med den bag-
grund	var	det	usædvanligt,	at	han	fik	en	
uddannelse,	og	at	han	fik	mulighed	for	at	
rejse rundt i verden. I Danmark i dag har 
vi heldigvis adgang til skole og uddan-
nelse uanset vores forældres indkomst.

I min opvækst har jeg også rejst en 
del, og nogle gange har mine forældre 
efterfulgt H.C. Andersens citat med ”at 
leve er at rejse”! Det forstår jeg, som at 
livet også er en rejse i sig selv! Nogle 
rejser drømmer man om i mange år eller 
måske hele livet. Man planlægger og 

sparer sammen, og når man endelig har 
råd til rejsen, har man måske urealistiske 
forventninger, så man ender med at blive 
skuffet. Andre gange er rejsen måske 
mere spontan som interrailer, og man 
planlægger næste destination undervejs, 
afhængigt af hvem man møder på rejsen, 
og hvad man bliver inspireret af. Der er 
storbyferier, hvor man står i kø i timer for 
at se en turistattraktion som eksempel-
vis Eiffeltårnet, eller måske tager man 
på	camping	i	Danmark	og	finder	ud	af,	at	
H.C. Andersens idylliske beskrivelser af 
Danmark stadig passer.  

Som vi har oplevet de sidste to år, så kan 
vores	planlagte	rejse	pludselig	aflyses	
pga.	corona,	hvor	vi	ikke	fik	mulighed	for	
at rejse fysisk til lande og rejsemål, som 
vi havde drømt og hele verden lukkede 
stort set ned. I perioder blev vi isoleret 
hjemme. I den situation blev det vigtigt 
at huske ”At leve er at rejse”, for selv om 
man ikke kan rejse fysisk, så kan der 
alligevel ske bevægelse og udvikling.

H.C.	Andersen	havde	hverken	fly	eller	
biler at rejse rundt i. Jeg tror, at udvik-
ling sker, når man begynder at tænke, at 
noget kan gøres nemmere, eller man kan 

opnå et mål og resultat, der kommer tæt 
på det, man ønsker og tror på ved at gå 
nye veje, eller fordi kriser opstår. Sådan 
blev det også med corona. Meget hurtigt 
blev der rundt i verden udviklet tests og 
vacciner, og mundbind og visir blev en 
del af vores påklædning. It og fjernunder-
visning har eksisteret i mange år, men 
det var først under corona, at man rigtig 
fandt ud af at udvikle og udnytte de 
muligheder, der er. Alle steder blev online 
en realitet. Vi så, at statsledere mødtes 
online i stedet for eksempelvis at rejse til 
EU-møder i Bruxelles. 

For skolebørn, lærere og studerende blev 
online undervisning en del af hverdagen. 
Her i Danmark kom der i medierne fokus 
på meget forskellig kvalitet i undervisnin-
gen, som elever blev tilbudt, og hvilken 
konsekvens den manglende sociale kon-
takt blandt særligt børn, unge og ældre 
vil betyde for fremtiden. I løbet af dette 
skoleår har vi også på Giersings oplevet 
nedlukning både for at bremse et større 
udbrud og under den landsdækkende 
nedlukning og derfor også perioder med 
online undervisning. Her kan jeg med 
overbevisning sige, at den online under-
visning, som vi har fået på Giersings, har 

H.C. Andersen i dag
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H.C. Andersen i dag

været rigtig godt planlagt med moduler 
på Teams, hvor elever og lærere var på 
sammen, og andre tidspunkter hvor vi en-
keltvis kunne drøfte opgaver og opsøge 
hjælp og generel sparring med lærerne, 
og derudover var der også fokus på vores 
trivsel. Vi vil selvfølgelig allerhelst have 
den	fysiske	undervisning	og	de	flere	
muligheder, det giver. 

Selv startede jeg som ny elev på Gier-
sings i 10. klasse i august 2021, hvor 
langt	de	fleste	elever	i	klassen	var	nye	
på skolen. Fra start var det tydeligt at 
mærke, at lærerne havde forventninger til 
os og stillede krav, men omvendt blev vi 
også mødt af en kæmpe tillid, opbakning 
og nysgerrighed på, hvem vi er hver især. 
Det, at der er forventninger til os som ele-
ver, det er med til at motivere og udvikle 
dig som elev, fordi dit bidrag og indstil-
ling til undervisningen betyder noget for 
fællesskabet og undervisningen. Selv om 

der er høj fokus på faglighed, er der også 
plads til humor og omsorg, og der er 
ikke en forventning om, at vi alle forlader 
Giersings med et gennemsnit på 12, men 
at vi alle rykker os i den retning og mod 
de mål, vi hver især har for 10. klasse. 
Du får samme opbakning, uanset om du 
vil være videnskabsmand eller pædagog 
eller dyrepasser, og lærerne hjælper dig 
med	at	finde	dine	styrker.			

For mig var det et rigtigt godt under-
visningsmiljø at blive en del af, og det 
betød.	at	jeg	fik	mod	til	at	opsøge	den	
hjælp, som lærerne stillede til rådighed - 
faktisk så meget mod, at jeg stillede op 
som elevrådsformand og blev valgt. Min 
ambition var at være med til at gøre en 
forskel, naturligvis i udgangspunkt for 
eleverne, men også med bevidsthed om 
at en god skole kræver god trivsel blandt 
både elever og personale, og vi som 
elever har et medansvar. 

Corona har selvfølgelig været en hindring 
for elevrådets mødeaktivitet. Men jeg 
vil fremhæve, hvor privilegerede vi er på 
Giersings Realskole. På det første møde 
i starten af skoleåret blev der diskuteret 
bordtennisborde, og Jesper sagde, at 
hvis vi skulle have et bordtennisbord, så 
købte vi bare et, fordi vi kunne. Vi er privi-
legerede at være elever på en skole, hvor 
økonomien ikke er et problem, og hvor vi 
eksempelvis i valgfaget madkundskab 
har	grillet	flæskesteg,	stegt	and,	lavet	
sushi og lækre desserter, mens vi kan se 
på tv, at nogle folkeskoleelever kun får 
teoretisk undervisning eller havregryn, 
fordi der ikke er råd til andet.

På Giersings Realskole er der også 
fokus på studieture, hvor der er fokus 
på det sociale og mulighed for andre 
måder at arbejde med fagene på. For 10. 
klasserne blev 2. verdenskrig et gennem-
gående tema med introturen til Vigsø i 
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september 2021, hvor vi blandt andet 
besøgte Bunkermuseum Hanstholm, og 
Berlin i begyndelsen af marts 2022. Kort 
før vi tog af sted til Berlin, blev Ukraine 
invaderet af Rusland, så pludselig blev vi 
i Europa naboer til krig. Det var kontrast-
fyldt at være ”turister på første klasse” 
og samtidig følge nyheder og de sociale 
medier, hvor vi kunne se kvinder og børn 
flygte	ud	af	Ukraine	-	deres	rejse	gik	mod	
en	usikker	fremtid	og	for	langt	de	fleste	
til en ukendt destination. 

Besøget i koncentrationslejren Sachs-
enhausen gjorde det meget tydeligt, 
hvordan mennesker blev behandlet og 
mistede livet under 2. verdenskrig og 
dermed også tanker om, hvilke grusom-
heder der kan vente ukrainerne. Jeg 
mener, at vi skal se de børn og unge, der 
er berørt af krigen, både russere og ukra-
inere som vores ”klassekammerater på 
afstand” - om lidt skal vi overtage verden 
sammen med dem og være med til at 
finde	løsninger	og	rydde	op	i	klimakaos,	
fattigdom, ulighed og krig. Det er svært 
at forestille sig, hvordan en hel generati-
on bliver, som har oplevet krig og tab af 
familie. Uden det kan sammenlignes, så 
har vi under corona prøvet lige pludseligt 
at blive begrænset i vores frihed. Vi har 
også lært at tage et stort ansvar, tage 
hensyn til sårbare og hjælpe, når nogen 
har behov, så det håber jeg, at vi børn og 
unge også vil gøre i forhold til krigen i 
Ukraine. Uanset hvornår krigen stopper, 
så vil konsekvenserne være der mange år 
fremover. 

Som skoleleder er jeg sikker på, at Poul 
Haahr Pedersen, der var skoleleder her 
i 16 år frem til marts 2022 og forud 

havde været lærer i 22 år, har haft stor 
indflydelse	på,	at	Giersings	Realskole	er	
så god en skole, hvor eleverne lærer at 
tage ansvar for sig selv og andre både i 
hverdagen og under kriser. Da jeg var til 
optagelsessamtale, viste Poul mig rundt 
på skolen, og han fortalte, hvordan ferier 
og ”kedsomhed” havde inspireret og ført 
til initiativer som tagterrasse, MakerSpa-
ce, udendørskøkken m.m. Jeg ved ikke, 
hvem	der	har	fundet	på	skolens	grundfi-
losofi:	”Pas	godt	på	hinanden	-	pas	godt	
på skolen”, men som ny elev opleves det 
som om, at det er muligt at lede og styre 
skolen ud fra den ene sætning - når det 
er på plads, så er rammen skabt for en 
fantastisk skole, hvor der er respekt for 
hinanden og andres ting/vores skole. 
Dermed oplever man ikke, at nogen 
mobbes, når man går rundt på skolen, og 
dermed skal der ikke bruges en masse 
penge på at reparere ødelagte ting. 

Da jeg skulle underskrive årsregnskabet 
først på året, sagde Poul: ”Vi har ikke 
brugt så mange penge pga. corona”. Jeg 
vil bare sige, at det ikke er min opfattelse, 
at vi elever har manglet noget. Når det er 
muligt, så rejser Giersings Realskole ud 
i verden, men ellers tager vi verden ind i 
på Giersings Realskole og forholder os 
til den med klimatiltag og verdensmål i 
den konkrete undervisning. Poul har gået 
forrest, men sammen med lærerne og 
skolens bestyrelse gjort skolen klar til at 
rejse til fremtiden. 

1. marts 2022 har en ny ”rejseleder” 
taget over, og forhåbentligt vil Kirstine 
Andreassen være skoleleder på Giersings 
Realskole i rigtig mange år fremover. 
Kirstine har som Poul været på skolen i 

en del år, før hun blev leder, så jeg håber, 
at	der	stadig	vil	findes	en	nærmest	
eventyrlig skole i H.C. Andersens fødeby 
i fremtiden. Kirstine har i hvert fald lagt 
stærkt ud med at afholde en pædagogisk 
weekend sammen med hele personalet. 
Vi elever er glade for, at det pædagogiske 
arbejde prioriteres, og lærerne vil bruge 
en weekend på vores læring. Det viser, at 
I vil os og skolen. 

Personligt vil jeg takke for alt det, som 
jeg har fået med fra Giersings Realsko-
le både fagligt, socialt og personligt. 
Snart skal jeg pakke min rygsæk ned på 
Giersings Realskole og rejse videre ud i 
verden og fremtiden. Jeg ved ikke, hvilke 
rejsemål jeg kan opnå, men uanset hvad, 
så føler jeg, at jeg har fået styrke til at ud-
forske verden og bestige de bjerge, som 
jeg kommer til at møde undervejs. Der er 
kun en ting, som jeg er ked af i forhold til 
Giersings, og det er, at jeg ikke har gået 
her i hele min skoletid. Mit håb kunne 
være, at Giersings pædagogik og måde 
at styre skolen på kunne inspirere andre 
skoler og Undervisningsministeriet, så 
flere	elever	kunne	få	et	rigtig	godt	skole-
liv. Det er frygteligt at tænke på, at hver 
syvende elev i folkeskolen ender med at 
få en psykiatrisk diagnose, før de fylder 
18 år. Så kunne man jo tro, at den ramme, 
som er elevernes ramme for indlæring, 
ikke er helt optimal. Det må på alle måder 
være en god investering i fremtiden at 
prioritere børn og unges skoleliv.

Jeg ønsker alt godt for Giersings Re-
alskole i fremtiden.
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Personaleforhold på skolen 2021-22
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Farvel til:
Annette Hjort, lærer (2021)
Tina Warming Thisgaard, lærer (2022)
Jørn Kaatmann, pædagog (2022)
Poul Haahr Pedersen, skoleleder (2022)
Thomas Kaae Kristensen, pedel (2022)
Diana Damigella, lærer (2022)

Goddag og velkommen til:
Laura Roed Nielsen, lærer (2021)
Lone Tamstrup Andersen, lærer (2021)
Shamila Alamyar Sarvari, pædagog (2021)
Emma Martinussen, pædagog (2021)
Morten Skov Markvardsen, pædagog (2022)
Stine Harnow Nielsen, lærer (2022)
Michelle Hvidbak Levisen, AKT-vejleder (2022)



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.) 
Doris Soll Osei (DS) 
Pr. 1. august 2022

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

Læringsleder
Anne Stougaard Jakobsen (AS)

Skoleleder
Kirstine Andreassen (KA)

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

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 Hammer (AHA)
Ansat 2020

Lærer
Anette Dyrmose Ståhl (ADS)
Ansat 2017

Lærer
Charlotte Bøge Madsen (CM)
Ansat 2017

Lærer
Diana Damigella (DD)
Ansat 2014

Lærer, AKT-vejleder
Doris Soll Osei (DS)
Ansat 2015

Lærer
Chris Møller Christiansen (CC)
Ansat 2014

Lærer
Charlotte Pedersen (CP)
Ansat 1992

Lærerpersonalet

Lærer
Dorte Buchhave Vollmond (DO)
Ansat 2005

Lærer 
Gitte Kromann Møller (GM)
Ansat 2001

Lærer
Heidi Segalt Bødker Lohman (HB)
Ansat 2008
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Lærer 
Heidi Steen Nørby (HN)
Ansat 2020

Lærer
Henrik Asbo Frederiksen (HF)
Ansat 2005

Lærer / arbejdsmiljørepræsentant
Ib Monrad Christensen (IC)
Ansat 1993

Lærer
Jette Schebye Knudsen (JS)
Ansat 2004

Lærer
Laura Roed Nielsen (LR)
Ansat 2021

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

Lærer
Jesper Krogh (JK)
Ansat 2007

Lærer
Jeppe Andersen (JA)
Ansat 2006

Lærer
Helle Speich (HS)
Ansat 2016

Lærer
Lene Bøgely (LBØ)
Ansat 2019

Lærer
Jakob Riis (JAR)
Ansat 2013

Lærer / tillidsrepræsentant
Jane Bang Johnsen (JB)
Ansat 2007
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Lærer
Lise Stadelund (LS)
Ansat 2017

Lærer
Line Hovgaard (LI)
Ansat 2018

Børnehaveklasseleder
Lisbeth Hildegard Bach Nielsen (LN)
Ansat 2017

Lærer
Marianne McDonald Bertelsen (MMD)
Ansat 2017

Lærer
Mette Uhrnfeldt Pedersen (MU)
Ansat 2009

Lærer
Marlene Louise Rasmussen (MR)
Ansat 2014

Lærer
Morten Henrik Lundberg Schmidt (MLS)
Ansat 2017

Lærer
Lone Skjelbo (LH)
Ansat 2004

Lærer
Lone Tamstrup Andersen (LT)
Ansat 2021

Lærer
Marianne Kærslund (MK)
Ansat 2006

AKT-vejleder
Michelle Hvidbak Levisen (ML)
Ansat 2022

Lærer / AKT-vejleder
Morten Mau (MM)
Ansat 2017
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Lærer / IT-ansvarlig
Niels Boysen (NB)
Ansat 1987

Lærer
Thomas Bo Andersen (TB)
Ansat 2017

Lærer
Niels Christian Keinicke (NK)
Ansat 2013

Lærer
Teresa Seest Løvenskjold Andersen (TA)
Ansat 2014

Børnehaveklasseleder
Pernille Spile Hansen (PH)
Ansat 2019

Lærer
Rasmus Ladegaard Møller (RM)
Ansat 2020

Lærer
Steffen Friis (SF)
Ansat 2017

Lærer
Stine Harnow Nielsen (SHN)
Ansat 2022

Lærer
Sofie	Vedkiær	(SV)
Ansat 2020

Lærer
Nicolai Jensenius Dalskov Andersen (ND)
Ansat 2019
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Lærer
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

Pædagogmedhjælper
Claudia Schneider Vidanovic (CS)
Ansat 2020

Pædagog
Emilie Lindegaard Svendsen (EL)
Ansat 2017

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

Pædagog
Gigi Steengaard (GS)
Ansat 2007

Pædagog
Emma Martinussen (EM)
Ansat 2021

Pædagog
Jannie Ellekjær Nielsen (JN)
Ansat 2019

SFO-personale

Pædagog
Lene Elisabeth Bro (BR)
Ansat 2007

Pædagog
Jeppe Elle Pedersen (JP)
Ansat 2011 

Pædagog
Julie Andersen (JU)
Ansat 2020 
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Pædagog
Morten Skov Markvardsen (MSM)
Ansat 2022

Pædagogmedhjælper
Pia Schrøder (PS)
Ansat 2004

Pædagog
Shamila Alamyar Sarvari (SHA)
Ansat 2021

Pædagog
Mette Schelde (MS)
Ansat 2016

Pædagog
Mads Grøndahl-Hansen (MH)
Ansat 2018
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Formand
Anders Quistgaard

Forældrerepræsentant
Line Hedam

Forældrerepræsentant
Carsten Friis

Forældrerepræsentant
Jacob Augustinus Bagger

Næstformand
Mette Juhl

Bestyrelse
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Hold da op – så blev jeg da sendt 
afsted på den mest fantastiske vis. 
Fredag den 25. februar 2022 vil til alle 
tider være en mærkedag for mig. Jeg er 
stadigvæk meget taknemmelig - tænk 
at få sådan en afsked fra sin arbejds-
plads. Der skal meget til, før jeg bliver 
rørt	–	det	blev	jeg	flere	gange	den	
fredag. 

De mange små søde hilsner som i 
løbet af dagen blev limet på det store 
lærred og dannede et stort smukt 
træ til sidst. Billedet beundrer jeg 
hver dag, og det gør virkelig indtryk 
på	mig.	Et	lille	fint	æbletræ	er	blevet	
plantet,	og	det	bliver	så	fint.	De	æbler	
vil altid minde mig om min afslutning 

på skolen sammen med jer alle sam-
men – de smager helt sikkert forry-
gende. Der var virkelig mange gaver og 
alle	meget	personlige	og	flere	med	en	
underfundighed – dejligt.

Hver eneste dag først 22 år som lærer 
og de sidste 16 år som leder har jeg 
været beriget af og ydmyg over at have 
været med til at udvikle og videreføre 
de helt særlige værdier, som kende-
tegner Giersings Realskole, hvor der 
kontinuerligt arbejdes med at udvikle 
en kultur, og hvor det er velset at lære, 
dygtiggøre og udvikle sig. Vi er her for 
at lære, og vi er fælles om at hjælpe 
hinanden med det. Rammerne til god 
undervisning er gode, men vil altid 

kunne forbedres, og det er jeg helt tryg 
ved sker, når og hvis det er nødvendigt.

At møde ind på skolen hver dag til en 
livsbekræftende start med morgen-
sang, sige godmorgen, tale med små og 
store elever, mærke at medarbejderne 
er klar, og at der er ild i øjnene på langt 
de	fleste	store	som	små	-	kan	noget	
særligt, og det vil jeg i den grad komme 
til at savne. 

Med citat fra Kim Larsen: ”Så er det tid 
for en gammel hankat at lukke sin dør 
og sige godnat”. 

 Selvfølgelig kigger jeg forbi for at 
se, hvordan det går, og hvordan I alle 

har det. Giersings 
Realskole er én af 
Danmarks bedste sko-
ler, hvis I spørger mig. 
Derfor - pas nu godt 
på hinanden og pas 
godt på skolen.

God sommer og på 
gensyn.

Poul H. Pedersen

Af tidligere skoleleder Poul H. Pedersen
 Af viceskoleleder Ole Wichmann

Hvilken afslutning ☺

- den halvgamle hankat takker af

POUL HAAHR PEDERSEN



At Poul skulle blive ansat på Giersings 
Realskole stod ikke skrevet i kortene. Det 
må have været en drilagtig skæbnegud, der 
sørgede for det. Den unge landmand og 
landmandssøn var netop færdig fra Ribe 
Statsseminarie	og	stod	klar	til	at	flytte	fra	
det kollektiv, han havde boet i under studiet.

Efter en rundvisning af den tidligere sko-
leleder Bent H. Pedersen blev Poul ansat 
uden videre. Bent H. må have været en 
menneskekender, der kunne se potentiale i 
denne meget rødhårede, rødskæggede og 
meget langhårede unge mand. Langt fra det 
skolen var den gang, for på det tidspunkt 
var man stadigvæk på efternavn med lærer-
ne, og en strammer og en kindhest fandtes 
stadigvæk.

Poul	takkede	ja,	”flyttede	ind”	og	blev	en	
del af Giersings Realskole de næste 38 år. 
Da Poul, som mange igennem årene har 
erfaret, ikke ligger under for andres normer, 
blev han hurtigt en af de første, der blev 

kaldt ved fornavn, og fra start til slut har 
Poul gjort alt, hvad der står i hans magt for 
at hjælpe, støtte og guide alle elever frem til 
den bedste udgave af sig selv.

I mange år underviste Poul i idræt, matema-
tik, biologi og natur og teknik, og så var han 
naturligvis også klasselærer. Poul stod fra 
starten for udvikling, udvikling og udvikling. 
Gentagelser og rutiner var og er af det onde, 
dog lige med den undtagelse når det gælder 
skolens mange traditioner.

Poul	var	i	sin	tid	som	lærer	med	til	at	opfin-
de og indføre A-, B- og C-påtegningerne på 
vores karakterblade, som vi bruger den dag 
i dag.

I en årrække kæmpede Poul for, at vi ikke 
skulle have bøger i N/T, da han mente, at 
vi ville være alt for bundet af bøgerne og 
derfor ikke udviklede faget nok. Så det var 
bare	at	finde	fangstnettene	og	vaders	frem	
og ud og undersøge de forskellige danske 
biotoper.

De øvrige lærere havde stor tillid til Poul, 
og	i	flere	år	fungerede	han	som	deres	
tillidsmand. Et hverv som fyldte meget for 
Poul, hvor der var en god fornemmelse for 
både lærernes og skolens behov. Der var en 

gang,	hvor	han	fik	lavet	en	lidt	for	god	aftale	
for sig selv og måtte gå tilbage til Thorkild 
(daværende skoleleder) og sige, at det gik 
nok ikke. Det ville være helt urimeligt.

I foråret 2006 blev Poul skoleleder - et job 
som han havde i næsten 16 år. 16 år hvor 
det aldrig var kedeligt. Der skulle altid udvik-
les og ske noget nyt. Det vil komme alt for 
vidt at gennemgå alle de ændringer, der er 
sket i den tid, men bare elevtallet er gået fra 
470 til 750 - ikke at det på noget tidspunkt 
har været målet i sig selv. Det har altid 
været for at kunne tilbyde de bedste under-
visningsrammer for eleverne. For at vi kan 
tilbyde de bedste faciliteter og de bedste 
lærere og herved den bedste undervisning.

Som den gamle røde hankat, du er, har du 
taget dine kampe, som har givet en del 
skrammer i pelsen, da du har kæmpet for 
Giersings Realskole, og det du tror på, men 
det har aldrig givet dig ar på sjælen, da 
du altid har gjort tingene i bedste overbe-
visning og aldrig taget det personligt i en 
måske ophedet debat. 

Det har været en fornøjelse at arbejde 
sammen med dig igennem alle årene, og du 
ønskes rigtig god vind fremover og et dejligt 
otium.
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 Af viceskoleleder Ole Wichmann- den halvgamle hankat takker af

POUL HAAHR PEDERSEN



Elevlister for skoleåret 2021-22

Giersings Realskole Årsskrift 2020-21

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 2021-22

Aksel Alrum Jørgensen
Alek Nymann Abdalkhani
Alfred Nørregård Pedersen
Annabel Lilly Andersen-Mühl
Bertram Lindberg Mikkelsen
Celeste Beatrix Pica
Ellen Jacobsen
Elliot Konopka Kjærgaard
Emily Dora Haahr Sandsted
Hannibal Andersen
Hermes Coong

Jenny Marie Martinussen
Karla Andrup Witting
Katinka Bjerg Petersen
Malthe Schnack Brandt
Maria Huynh Halling
Marie Mølgaard Ravn
Marius Boesenbæk Sørensen
Mercedes Juhl Asmussen
Nora Augustinus Käehne
Sophie Ankerstjerne
Umut Fatih Kara

0.B 2021-22
Klasselærer: Charlotte Levin
Anton Duch Jørgensen
Aslan Polat
August Frederik Kruse Jensen
Cornelia Laurits Happel
Ela	Sofiya	Rueskov	Gergin
Emil Mengers Kongstad
Emilie Marie Brønserud
Hannah Stokholm Tougård
Harper Cathalina Tvilhøj Tubæk
Idun Ejlersen Langkjær
Joline Manh- Nguyet Coong

Kasper Arnfred Bøgehøj
Knud Christian Schultz
Laust Holt Hermansen
Marie Lind Hardt
Marvin Illum-Johansen
Olivia Andersen
Saeri Olivia Yasaku
Sander Elkjær Holdensgaard
Storm Kruse Sørensen
Vera Juhl Asbild
William Bech Aakerlund

0.C 2021-22
Klasselærer: Lisbeth Hildegard Bach Nielsen

Albert Reff Faureholm
Amanda Sophia Segnitz
Anna Mayland Andersen
Björk Kehler Bjørslev
Dagmar Kjersgaard Bloch-
Elisa My Hvidtfeldt
Emma Stoyanova Wolf
Frederik Hviid Korsbjerg
Frederikke Mai Stryhn
Isabella Hansen
Joachim Johannes Carlsen

Kamakshi Khandelia
Lemar Yaqin Khan
Lise Bonde Christiansen
Liva Marie Hvenegaard
Luna Morsø Lau
Magnus Mardfeldt
Mikkel Rybka Møller
Oskar Kurmis Andersen
Rasmus Wiborg Heeschen
Recep Dalbudak
Victor Tipsmark Tornøe
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1. ÅRGANG

1.A 2021-22
Klasselærere: Diana Damigella 

1.C 2021-22

Klasselærere: Jette Schebye og Nicolai Jensenius Dalskov Andersen

Agnes Reimer Madsen
August Marius Tubæk Nielsen
August Stage Morgenstjerne
Billy Lind Jørgensen
Caroline Maria Havers
Elias Lukas Weber Larsen
Emil Hans Hedegaard Junker
Esther Marie Hedegaard Junker
Georg Pelle Kristoffersen
Ida Birkenfeldt Møller Hansen
Karl Oskar Ulka Faust

Mauda Marie Albrecht
Noah Grauslund
Noah Moth Rosenlyst
Oline Skovhøj Jakobsen
Olivia Edith Kjer Møller
Sienna Grace Wheeler Jensen
Silke Johannah Macalandag
Solbjørk Ea Skov-Hamo
Sophia Heyam Sobhi Abou
Sophia Sky Büttner Bøjden
Vilhelm Vogsen Blæsbjerg

Anna Bjerrum Bentzen
April Barnkob Christensen
Arvid Frydendahl Johansen
August Louis Odgaard
Axel Eigaard Ibsen
Ayah Mustapha Bahij
Bertram Hessellund Andersen
Elif Yildirim
Freja Andrea Skov Clausen
Hedvig Ladegaard Bentsen
Huxi Bendy Steensen

Laura Nowak Neimann
Lily Elise Nielsen
Marco Ferendeles Knudsen
Marius Bøgeskov Kiilerich
Naja Bøgeskov Kiilerich
Nikolai Kohls Kruse
Nilay Su Celik
Sofie	Riise	Gjesing
Victoria Peistrup Meincke
Viktor Halling Lorentzen
Vincent Hamilton Guillermo

1.B 2021-22
Klasselærere: Line Strandby Hovgaard og Marianne McDonald Bertelsen

Adam Christoffer Damhave
Agnes Westergaard Mathorne
Alexander Kostadin Panchev
Asta Nørregaard Balle
August Rønbak Jørgensen
Augusta Emilie Krøier
Birk Søe Christiansen
Elias Schier Dupont
Elias Winkler Al-Dakhiel
Emma Augustinus Bagger
Emma Sørensen Thinggaard
Hailey Phan

Jakob Mayland Andersen
Jonathan Blak Madsen
Lau Seest Nielsen
Malou Isabella Thiel Gørtz
Martha Simesen-Sølund
Naja Marie Kleist
Reza Al-Joubouri
Rose Folmer Weinreich
Signe Seest Nielsen
Tristan Mortensen Meinhardt-
Viola David Greve
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2. ÅRGANG

Klasselærere: Doris Soll Osei og Sofie Vedkiær

2.A 2021-22

Agnes Okkels Birk
Alexander Segnitz Brøndum
Charlie Vo
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
Majse Andersen
Mike Hansen
Naya Tac-an Harpsøe
Nella Voloder
Rosa Marie Baden Nielsen
Sofus Halm Staunstrup
Victoria Vester Nylander
Yunus Altinok

2.B 2021-22
Klasselærer: Kirstine Andreassen og Anne Hammer
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
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

2.C 2021-22

Klasselærer: Anette Dyrmose Ståhl og Jeppe Andersen
Agnes Mc Donald Bertelsen
Alex Zihan Zhu
Alfred David Brønserud
Anton Raunak Enøe Sørensen
Asli Demirhan
August Henrik Beier
Celeste Elin Kirk Juel
David Hvidtfeldt
Ellen Stougaard Jakobsen
Evander Højrup Bradsted
Frederik Andersen

Jacqueline Manh Tuyet Coong
Josefine	Vega	Løth
Josephine Eva Dabbagh
Mads Birkedal Vissing
Marco Søgaard Sommer
Nikoline Victoria Ubay
Philip Payman Pour
Sally Nowakowski Nielsen
Sofia	Dreyer	Westphal
Valdemar Andrup Witting
Yusuf Selman Ibicoglu
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3. ÅRGANG

3.A 2021-22
Klasselærer: Lone Skjelbo og Anne Hammer

3.C 2021-22
Klasselærer: Teresa S. L. Andersen og Winnie Skaarup Møller-Jensen

Amilla Nymann Abdalkhani
Anders Lynge Albertsen
Anika Birkenfeldt Møller Hansen
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

Frida Fugl Stenberg
Gustav Kamph Rennebod
Laura Guldbjerg
Leonora Top Haustrup
Liam Juhl Carlsen
Liam Welander Langæble
Liva Ryet
Mathias Fossat
Niclas Shawket Frederiksen
Victor Leiberg Christiansen
William Sarka Jørgensen

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

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

3.B 2021-22
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
Mathies Hessellund Andersen
Mille Klindt Muller
Minna-Mai Akcali Bjerregaard
Sille Lindegaard Damigella
Smilla Fog Svensson
Sofus Egeskov Larsen
Tuva Caroline Jung Stilling
Victor Laurits Happel
Vigge Holmqvist Hornegaard
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4. ÅRGANG

Klasselærer: Gitte K. Møller og Nicolai J. D. Andersen
4.A 2021-22

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

4.B 2021-22
Klasselærer: Marlene Louise Rasmussen 
Alma Eckhardt
Anna Krusborg Borregaard
Asta Rude Jensen
Astrid Simesen-Sølund
August Juul Hansen
Clara-Sophie Cooper Martínez
Dagmar Louise Odgaard
Filippa Præstegaard Hjuler
Frederik Langkjær Astrup
Frederikke Hoffmark
Gabriel Juhl Asbild

Kika Harild Andersen
Liam Felix Frisch Løvendahl
Lily Tran
Mille Eggert Mortensen
Nicklas Odgaard Pakula
Nor Paulsen-Ahrendt
Sally Marie Reitzel
Sophus Damsgaard
Sylvester Smed
Thor Søe Christiansen
Truc Mai Hoang Nguyen

4.C 2021-22
Klasselærer: Doris Soll Osei og Jeppe Andersen
Atharva Khandelia
Dania Al Joubouri
Ella Harries Møller
Emil Lørup
Hannah Reff Faureholm
Jonas Edrén Tvedskov
Kalle Hamborg-Steinfath
Karla Stephensen
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
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5. ÅRGANG

5.A 2021-22
Klasselærer: Steffen Friis og Laura Roed Nielsen

5.C 2021-22
Klasselærer: Jane Bang Johnsen og Chris Møller Christiansen

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

5.B 2021-22
Klasselærer: Dorte Buchhave Vollmond og Morten Mau
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

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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6. ÅRGANG

Klasselærer: Lone Tamstrup Andersen og Ib Monrad Christensen

6.A 2021-22

Alberte Toftdal Ekholdt
Alfred Zethsen Lægsgaard
Alma Björk Nimand Møller
Clara Kjær Faurskov
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

6.B 2021-22
Klasselærer: Steffen Friis og Dorte Buchhave Vollmond
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

6.C 2021-22

Klasselærer: Helle Speich og Laura Roed Nielsen
Alexzander Liedicke Weien
Anna Gyldendal Villumsen
Benjamin Beslaga
Cornelia Lykke Lundgaard Friis
Ella Kragh Pedersen
Emil Skov Hansen
Ida Kornelius Svanholm
Jacob Herskind Sløk
Laura Ingemann Christiansen
Linus Lykke Andresen
Malika Brumvig Gork

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

7.A 2021-22

Klasselærer: Marianne Kærslund

7.C 2021-22
Klasselærer: Lene Birgitte Bøgely

Adam Nicholas Edward Bendix
Anton Bæk Rosenkrantz
Bertram Møller Reedtz
Ella Maria Skov Hornbeck
Frida Østergaard Mogensen
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
Sara Møller Simonsen
Sebastian Mikulska Sidenius
Selma Augusta Vindel Jensen
Sophia Victoria Steinmejer
Tuana Altinok
Vigga Elisabeth Reitzel
Xander Moth Rosenlyst

Alexander Wiking Antivakis
Andrea Stephensen
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

Mads Christian Wiingreen
Mathilde Emilie Larsen
Meryem Ibicoglu
Nico Bertram Krogh Catling
Noah Hedegaard Flindt
Oskar Emil Gjerløff
Sarah Lærke Groth
Sille Amalie Solevad
Simon Han Jensen
Sofia	Gerstrøm	Hjorth
Thor Hjalmer Lindholm Lunden
Victor Redder Kristensen

7.B 2021-22
Klasselærer: Charlotte Pedersen og Jesper Stensgaard 
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
Isabelle Desta Ærbo Andersen
Isac Elias Svarre Riedel
Jazmin Anne-Lis Tygesen

Johannes Rosenby Morales
Julian Richardt Carlsen Væver
Laura Qi Hua Chieng
Madison Marie Kleist
Magnus Ryttergaard Sunke
Milla Bjerggaard Damsted
Noah Nicholas Edward Bendix
Oskar Krusborg Borregaard
Peter Johannes Assing Hvidt
Sofie	Parslev	Baggesen
Tristan Juhl Asbild
William Damsgaard
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8. ÅRGANG

88 Giersings Realskole Årsskrift 2021-22

Klasselærer: Lise Stadelund
8.A 2021-22

Asger Yde Rødtness
Asmir Butt Hussain
Dicte Eline Dag Lempert
Elise Blak Madsen
Jens Bonde Christiansen
Jonathan Ruben Givskud
Julius Mygind Møllegaard
Kasper Lind Andersen
Kaya Oelfke Bangsgaard
Kaya Salina Frisch Løvendahl
Klara Funch Lauritsen
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
Nicolai Allingham
Sofia	Ella	Hartmann	Eggert
Vera Maj Jacobsen
Vigga Harboe Lorentzen
William Méchali

8.B 2021-22
Klasselærer: Mette Uhrnfeldt Pedersen og Morten Mau
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
Luka Razdorov Lyø
Malou Holbech Tømmerup

Margrethe Elisabeth Lund
Marie Bjerg Petersen
Mathias Waldemar Benneth
Mila Razdorov Lyø
Mille Marie Aagaard
Minh Nhat Vu
Naya Wareham Stryhn
Robert John Harild Andersen
Sylvester Egeskov Henriksen
Thea Obando-Kittner
Victoria Pour
William Højme Riedel

8.C 2021-22

Klasselærer: Jane Bang Johnsen
Albert Rommelhof Reimer
Anton Holmqvist Hornegaard
Arthur Storm Larsson Højstrup
Astrid Søberg
Carl Christian Odgaard
Carla Funder Michelsen
Christian Gyldendal Villumsen
Dea Marie Duus Martini
Frederik Ladeby Erichsen
Frederikke Lykke Hollænder
Frederikke Toftdal Ekholdt
Julie Farm Dannesbo

Kathrine Nørtoft Mortensen
Laura Juul Hansen
Laura Skotte Frydendahl
Melisa Gül Kurucay
Noah Lau Soll Osei
Silje Hoffmark
Sofie	Smedegaard	Brandhof
Thue Laurits Holmskov
Tristan Anders Søndergaard
Victor Rubio Kruse
Victor Erik Friis Harder
Viola Dahl Lauenborg



9. ÅRGANG
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9.A 2021-22
Klasselærer: Lene Birgitte Bøgely

9.C 2021-22
Klasselærer: Jesper Krogh 

Amalie Marie Aagaard
Caroline Sophia Flintholm
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
Andrea Skov Hansen
Arthur Smed
August Samuel Kjeldsen Nybro
Carl Brandsma Bech
Cecillie Wiking Antivakis
Emilie Koch
Frederik Krog Bendtsen
Frida Kjær Østergaard Wind-
Josefine	Molsted
Karla Filippa Borby
Karoline Juel Lauenborg

Lucas Søgaard Schøsler
Lukas Balle Højer
Malte Cohr
Malte Gravesen
Mathias Moretto Ipsen
Michella Chanel Bøgh
Mille Zimmer Pedersen
Mohamed Walid Darwish
Tilde Lykke Andresen
Tobias Kjær Højberg
Victor Rud Brøgger

9.B 2021-22
Klasselærer: Charlotte Kærslund le Berre
Albert Vinten Understrup
Anna Jensen
Ashia Yu Christiansen
Emil Özokcu Kirkegaard
Emilia Venø Piil
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
Noah Hjære Wallin
Olina Victoria Wiese Westphal
Oskar Fiellau Åkerman
Rune Pedersen
Smilla Stage Nielsen
Sofia	Fiellau	Åkerman
Therese Holm Strøm



10. ÅRGANG
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10.C 2021-22
Klasselærer: Rasmus Ladegaard Møller og Heidi Steen Nørby

10.B 2021-22
Klasselærer: Marianne Kærslund og Niels Christian Keinicke

Agnes Kolle Christensen
Anders Mosbæk Toft
Anna Kirstine Jochumsen
Anton Bo Egelund Jakobsen
Asger Villads Raun
Carl-Emil Tolstrup Bloch
Christoffer Gammelgaard
Emilie Strarup Borreby Hald
Emmely Riget Poulsen
Frederikke Nydam Andersen
Johan Ambus Jørgensen
Kasper Kottal Chemnitz

Laura Bøgedal Dansbo
Lucia Le Tran
Marie Bruun Rasmussen
Mathias Saabye Hebbelstrup
Matilde	Josefine	Lindegaard
Natasha Anyosisye Mwaipaya
Nicolai Chris Demant Pedersen
Sarah Back Thomsen
Silas Jake Havlykke Kindtler
Simone Meiyan Long Dyrskov
Tobias Bahlke Gram
Victoria	Sofie	Holm	Madsen

Aliya Minahêl Chaudhary
Andreas Risum Schiermacher
Anton Redder Kristensen
Asmus Elias Friis
Ayse Topcu
Dagmar Munk Skov
Emma Rodriguez Gunic
Freja Victoria Bertelsen
Gabriel Amstrup
Ida Marie Møller Jeppesen
Jonas Kirk Paludan

Jonas Skovgaard Jørgensen
Laurits Oscar Højlund
Magnus Holmstrøm Larsen
Marcus Knoth Knudsen
Natasia Zenia Christiansen
Nuno Tange Kjerrumgaard
Sander Minck Høyer
Sofie	Malec
Ulrik Dahl Kjærsgaard
Waratchaya Khonngam

Klasselærer: Lise Stadelund og Henrik Asbo Frederiksen
10.A 2021-22

Aman Siddique
Anna Emilie Madsen Foverskov
Benjamin Polat Fernandez
Cecilie Ivalu Frandsen
Christian Havelund Godskesen
Ditlev Enemark-Jakobsen
Emilie Graae Bisgaard
Emma Romer Andersen
Frederik Døring
Gustav Tange Bredskov
Ida Marie Krogager Rasmussen
Kristian Kildahl Sønderby
Lene Kristensen

Lærke Holm Jørgensen
Malthe Benfeldt Øhlenschlæger
Mathias Johannesen
Olivia Allingham
Oskar Gyldendal Andersen
Rosa Lilienhoff Worziger
Sebastian Ruben Givskud
Thomas Houmøller Frederiksen
Valdemar Gregers Dalby



Fagenes timetal

Feriekalender Skolepenge

Vigtige datoer Skoleskemaer

Om 10. klasse Tilsynsplan – 
selvevaluering

Opskrivning Vedtægter

Skolefritids ordning
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Vi ses næste skoleår...

Giersings Realskole
Nonnebakken 7-9, 5000 Odense C
Tlf. 6612 2041  ·  www.giersings.dk  ·        /giersings

http://www.outsource.dk
http://www.giersings.dk
http://www.facebook.com/giersings

