Giersings Realskole skal have ny skoleleder
Giersings Realskoles mangeårige vellidte skoleleder, Poul Haahr Pedersen, har
valgt at stoppe som leder af skolen i foråret 2022 for at gå på pension.
”Det er en velovervejet beslutning, som Poul har truffet, og i bestyrelsen er vi glade for, at han har
involveret os tidligt i sine overvejelser. Poul har gennem sine 37 år på skolen, heraf de seneste 15
år som skoleleder, haft en stor og afgørende betydning for den positive udvikling, skolen har
gennemgået. Ligeledes har Poul, sammen med bestyrelsen samt den engagerede og fagligt dygtige
medarbejderstab, skabt et stærkt grundlag for skolen at bygge videre på” udtaler
bestyrelsesformand Anders Quistgaard.
Poul Haahr Pedersen udtaler: ”På Giersings Realskole arbejder vi kontinuerligt med at udvikle en
kultur, 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. At møde ind på skolen hver dag til en livsbekræftende start med
morgensang, sige godmorgen, tale med små og store elever, mærke at medarbejderne er klar, og
at der er ild i øjnene, kan noget særligt, og det vil jeg i den grad komme til at savne”.

”Bestyrelsen har allerede forberedt den foranstående rekruttering af en ny skoleleder til Giersings
Realskole og bedt konsulenthuset Bøgetorp i Billund, der blandt andet har specialiseret sig i
rekruttering af ledelsespersonale til skoler i den private sektor, om at assistere med opgaven”,
afslutter bestyrelsesformand Anders Quistgaard.
Giersings Realskole, beliggende i den centrale del af Odense, blev dannet i 1866, og er i dag en
visionær og moderne privatskole med 736 elever i grundskolen samt ca. 250 børn i
skolefritidsordning. Skolen er en faglig skole og har som målsætning at give eleverne undervisning
på højest mulige faglige niveau. Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte
vores lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre.

Poul Haahr Pedersen tilføjer: ”Skolen er en moderne og handlekraftig skole, der er værdibaseret i
alt, hvad den gør. Faglighed og trivsel anser vi for at gå hånd i hånd, hvor rammerne for god
undervisning og læring er til stede. På Giersings Realskole er det muligt og blandt eleverne
velanset at være nørd. Det kan være i sprog, skak, novelleskrivning, matematik, musik eller noget
helt andet. Dannelse og uddannelse er ligeværdige, og det er styrken i fællesskabet på skolen”.
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