
Årsberetning 2017-2018 

 

 

Skoleåret 2017 startede vanen tro med at skolevejen blev efterset, det nye kritiske 

sted var ved rundkørslen med krydsende cyklister på Alsvej mod og fra 

Jernbanegade, den megen ekstra trafik pga. det nye supermarked ved broen gjorde de 

mindste skolebørns skolevej mere usikker og kommunen indvilligede i at opstille 

skilte med skolebørn på vejen i begge retninger. 

 

Skolen fik i 2017 ny nabo, idet Visborggårds beboere flyttede i bygningerne på 

molhøjvej med skolens A-afdeling som nærmeste nabo. Efter præsentation, åbent hus 

og dialog er der stor enighed både fra botilbuddets og skolens side om, at 

misforståelser og usikkerhed skal tages op med det samme med direkte kontakt, 

hvorfor naboskabet da også har vist sig at være relativt uproblematisk med undtagelse 

af et pat enkelt stående uheldige episoder. 

Overordnet for skoleåret var ”takt og tone” skolebestyrelsen fokusere på mobning, så 

Peer Mygind blev foredragsholder om børn og teenagers ageren fyldt med humor.  

 

Den nye struktur for modtager klasser kom før den nye børnepolitik, som kommunen 

gerne vil indføre, så Hadsund Skole har tilpasset sig efter bedste evne, idet lærer 

kapaciteten har tilgået andre klasser, da der ikke er komme det forventede antal børn. 

 

2017-2018 var året hvor Elevrådet søsatte en tegne konkurrence, hvordan skolen nye 

maskot skulle se ud. Resultatet blev overraskende pæn og sød meget mobil dukke 

Chigo tegnet af en af skolens egne elever. 

 

 



Året 2018 startede med en udgave af kvalitet rapport, hvor Hadsund Skole klarer sig 

rigtig flot, det skal vi være stolte af, derfor var valgsprog, 

”vær med til at gøre en god skole bedre” 

relevant, idet det ikke alene var kvaliteten med trivselsmålingerne, men også 

karaktererne, altså målbare faglige kompetencer, som havde fået et løft i rapporten. 

 

I marts måned kunne forældre og elever glæde sig over opførelsen af ”Titanic” som 

totalteater, hvor skolen arkitektur virkelig kom til sin ret. Samarbejdet omkring 

opførelsen gav pote og det skal bifaldes med et ”godt gået” til lærere og elever på 

drama linjen. 

 

I foråret måtte vi i medierne se MariagerFjord kommunes politikkere tale om en 

skolestruktur debat, idet nogle politikkere måske stadig mener, at det er givtigt at 

diskutere folkeskolernes fremtidige udformning. Beslutninger som går i retningen af 

få store skoler i Mariagerfjord Kommune, vil vi være meget opmærksomme på, idet 

kan komme til at berøre Hadsund Skoles overbygning indenfor den nærmeste 

fremtid. 

 

Skolebestyrelsen trådte ind i et valgår, hvor alle gerne ville blive, men tre af 

medlemmene havde ikke længere deres børn gående på skole, så derfor naturligvis 

måtte træde ud af bestyrelsen fra 2018. Det vil her være på sin plads, at rette en stor 

tak til Trine Gundesen (4år), Jens Hyrup (12år) og især 7 år som formand Marianne 

ladefoged (12år) for hendes ildhu generelt og altid velforberedte møde ledelse. 

Desuden har Marianne deltaget i stort set alt, som har interesse for skolens virke. Den 

nye skolebestyrelse fra 2018-2022 fremstår på Hadsund-Skole.skoleporten.dk. 

 

På skolebestyrelsens vegne 

Kirsten Brøgger 
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