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Velkommen til Brenderup Realskole - En skole med gode resultater
og stærke værdier.
Brenderup Realskole blev grundlagt i 1911 og havde fra begyndelsen
faglighed og kundskaber for livet som centrale omdrejningspunkter. Til
skolens indvielse den 1.september 1911 sagde skolens initiativtager Redaktør Bro i sin tale, at ”eleverne skal erhverve Kundskab for livet; thi
først da er Kundskab en Magt”.
Det har vi i al beskedenhed siden da taget alvorligt og været gode til.
I de sidste år har vi i CEPOS’ skolesammenligninger hvert eneste år
placeret os blandt de bedste skoler i Danmark til at flytte eleverne fra
deres udgangspunkt, og det skyldes især at vi på skolen er bevidste
om, hvad det er der skaber kundskaber for livet; nemlig ro i timene, en
ambitiøs tilgang til undervisningen, et godt skolemiljø med god trivsel
samt skolestabilitet, hvor skolen altid fastholder sit idegrundlag og sin
retning.
Tingene udvikler sig hurtigt, og det kræver noget andet at holde skole i
dag end det gjorde for 10 eller 15 år siden. Alene den digitale udvikling
har bevirket store og markante forandringer i enhver skoles virke, og
Brenderup Realskole benytter i dag digitale undervisningsplatforme i
samtlige fag og eleverne benytter fra og med 4.klasse computere som
et dagligt arbejdsredskab.
Fremtiden vil kræve mennesker der har kundskaber, er fagligt dygtige,
selvstændige, kritiske, nysgerrige og vant til at samarbejde og løse
komplekse problemstillinger for at kunne have magt over egen tilværelse. For at nå dertil kræver det, at man yder sit bedste i skolen, og
at forældrene bakker op om at man skal yde sit bedste. På Brenderup
Realskole kan forældre og elever til gengæld forvente, at der er ro i
timerne, og at undervisningskvaliteten er i top. Skolens lærere er veluddannede og underviser med højt fagligt niveau og glæde.
Skoleåret 2019-2020 blev et skoleår som aldrig før i Brenderup Realskoles historie. I marts måned blev alle skoler i landet sat i coronakarantæne, alle børn og medarbejdere sendt hjem og alle kunne påbegynde den vanskelige opgave at omstrukturere undervisningen til at
skulle foregå via it og hjemmearbejdsopgaver. Skolens mindste elever
fik først lov at komme tilbage på skolen, mens de ældste elever måtte

hjemmeundervises i sammenlagt 9 uger. Det var en stor glæde for alle,
da vi endelig kunne samle alle eleverne på skolen igen.
Når du har læst årsskriftet her, jeg vil opfordre
dig til at lægge vejen forbi vores Facebookside
engang imellem. Her lægger vi ofte billeder og
små fortællinger fra vores skolehverdag ud.
God fornøjelse med læsningen
fra

Skoleleder Curt Graugaard Jensen

Skoleleder Curt Graugaard Jensens tale til dimissionen
25. juni 2020
Kære afgangselever.
Velkommen til dimissionen 2020.
Velkommen til årets dimittender og deres forældre.
I år har vi 62 dimittender: 19 fra 9a, 21 fra 9b og 22 fra 9c, og I er dermed den største afgangsårgang fra Brenderup Realskole i mands minde.
Også på det felt er I helt specielle. I skal ønskes et rigtigt stort tillykke
med jeres dimission fra Brenderup Realskole.
Sikke et sidste grundskoleår I har haft.
Somme tider bliver man overrasket og må tage tingene som de kommer.
Men da vi kom tilbage fra vinterferie i februar, var der ingen der kunne
have haft nogen anelse om, at et fødevaremarked i Kina skulle bevirke
den totale skolenedsmeltning, og at I ville blive hjemsendt til hjemmeundervisning i 9 uger, at jeres afgangseksamen ville blive aflyst og at
hele jeres grundskoleafslutning ville få en anden form end den vi gerne
ville have, for at fejre jer og markere jeres overgang til ungdomsuddannelserne og det videre liv.
Det er første gang i mere end hundrede år, at skoler i så stort omfang
kommer i karantæne og afgangseksamen aflyses, så også på det felt er
I helt specielle. I bliver århundredets årgang – dem som måtte gå helt
nye veje, afprøve helt nye måder at modtage undervisning på og helt
nye måder at være sammen på. Heldigvis er det gået godt – alt taget
i betragtning – og vi kan i al fald være rigtigt glade for, at vi i skolens
kreds ikke har oplevet store udfordringer med hverken sygdom, undervisningskriser eller tilbagevendenskriser og det var en glædens dag for
os alle, da I endelig kom retur til skolen. Det har været meget tomt
uden jer. En skole skabes jo ikke af lokaler og bygninger, men af de
mennesker der færdes i den, og I har fyldt den godt op med interesse,
nysgerrighed og aktiv summen af liv.
Men nu er det ved at være slut med grundskoletiden, og lige om lidt
kan I tale om tiden på Brenderup Realskole i datid: ”Kan du huske dengang…”

For I skal alle videre – hvadenten I ønsker det eller ej. Nogle af jer til
efterskole og andre til ungdomsuddannelserne. Jeg er sikker på, at det
bliver godt for jer alle, og jeg håber at I vil tage værdier og kundskaber
fra skolen her med i jeres videre liv.
Det er nemt at være skoleelev i Danmark. Det hele er forberedt til det.
Selv om det måske ikke er noget du tænker over i det daglige, så er det
at være lærer gennem mange år blevet udviklet til en meget specialiseret opgave, som I som skoleelever hver dag kan nyde godt af. Men
sådan har det ikke altid været, og det er kun godt 200 år siden, at der
kom undervisningspligt i Danmark. Inden da måtte man gå til yderligheder, hvis man ønskede at lære noget.
Sidst i 1700-tallet var der på Langeland en apoteker, der ved siden af
sit apotek drev et mindre herberg. Apotekeren fik et par sønner, men
de kunne ikke komme i skole, for på Langeland var der sidst i 1700-tallet ingen skoler. I stedet bad apotekeren den lokale parykmager – en
tysker – om at lære sønnerne noget, og han gik med det samme i gang
med at fremhæve at alt tysk er godt og lære drengene at læse og tale
tysk. Samtidig boede der i en periode en nordmand på herberget og han
fik også lov at undervise drengene, og fremhævede med det samme at
alt norsk er godt og lærte dem om litteratur. Herredsfogeden tog sig
af at lære dem engelsk og fransk. Senere lærte en lokal landmåler de
to drenge matematik og resten af tiden læste de selv bøger og sørgede
hele tiden for at fortælle hinanden, hvad de havde lært.
Det var jo en noget anderledes skolegang de to drenge fik. Men ved
at være nysgerrige og hjælpe hinanden hver eneste dag, fik de begge markeret sig noget så eftertrykkeligt, for der er tale om brødrene
Anders og H.C.Ørsted. Anders Ørsted blev Danmarks tredje statsminister og bliver regnet for at være grundlæggeren af dansk jura, og H.C
Ørsted opfandt elektromagnetismen, fandt grundstoffet aluminium og
fandt desuden på næsten 2000 ord som vi bruger i dag; f.eks ilt, brint,
afskygning, rumfang, brugskunst, mindretal, sammendrag og tidevand.
Det med at hjælpe hinanden, tog de to brødre meget alvorligt livet
igennem. Det den ene havde lært, skulle den anden også lære. Ingenting måtte gå tabt.

Anders Ørsted blev gift med Sophie, og hendes bror var Adam Oehlenschlæger, der skrev vores nationalsang. Oehlenschlæger beskrev de
to Ørsted-brødre som så tætte, at de lignede siamesiske tvillinger, og
selv om deres veje senere gik i hver sin retning, forblev de livet igennem meget nære venner med helt tætte bånd. Det den ene lærte,
skulle den anden også lære. Intet måtte gå tabt. Og livet igennem blev
de ved med at være nysgerrige, opsøge ny viden, og lære af de mennesker de stødte på.
Trods dårlige vilkår fik Ørsted-brødrene optimal skoleudbytte ud af næsten ingenting. Uden en skole at gå på og ved især at være hinandens
støtter og venner, kunne de holde hinanden oppe og hjælpe hinanden
meget langt i livet. Også de måtte gå helt nye veje, afprøve nye måder
at modtage undervisning på og nye måder at være sammen på.
For os i dag er det en vigtig lære. Hvis vi skal have mulighed for at udfolde vores drømme og nå så langt som vi kan, kan det kun lade sig gøre
sammen med andre, ved hjælp af andre og ved at lære af andre – også
selv om deres udgangspunkt måtte være et helt andet – og især ved at
kunne gå nye veje og afprøve nye ting.
Et gammelt ordsprog siger at ”enhver er sin egen lykkes smed”, men
det forholder sig modsat. Man er altid de andres lykkes smed. Den lykke som du holder i hænderne nu er vel egentlig min, for vi er dem de
andre synes vi er, og vi kan kun blive stærke, dygtige og folde os ud i
kraft af andre. Det kan og skal vi gå til med åbent hjerte og frit sind.
Det er I gode eksempler på, og I har på bedste vis levet op til Brenderup Realskoles mål om at vi skal sende fagligt dygtige, gode, selvsikre,
motiverede, nysgerrige og samvittighedsfulde unge mennesker ud i verden, hvor det vil gå dem godt til glæde og gavn for os alle.
Det vil jeg ønske held og lykke med, og I skal vide, at I vil blive savnet
på skolen. Magen til dygtige og behagelige unge mennesker som jer skal
man da lede længe efter. Og søde er I også.
Men selv om det er vemodigt at skulle sige farvel nu, så er det også på
tide, at I gør jer klar til næste fase af jeres tilværelse.
Husk at glæde jer over livet og det som kommer, og god vind til jer alle.

Desuden vil jeg gerne sig tak til jer forældre. Tak for opbakningen og
tak for tilliden og for at I har betroet os det mest dyrebare I har, nemlig
jeres børn. Vi kunne slet ikke lade os gøre, hvis det ikke var for jer.

Program for dimission 2020
9a, 9b og 9c
Velkomst
Sang - Jorden er flad
Tale ved formand for skolebestyrelsen
Niels Frydschou Munck
Tale ved skoleleder
Curt Graugaard Jensen
Sang - Giv os lyset tilbage
Uddeling af afgangsbeviser
Elevernes tale
Afslutning

Formand Niels Frydschou Muncks tale til dimission
25. juni 2020
Kære Dimittender
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske jer alle hjertelig tillykke med
jeres 9. klasses eksamen. Det er en stor dag. Det må dog være en lidt
speciel afslutning for jer efter mange års skolegang, da landet lukkede
ned i marts måned pga. corona.
Det har haft konsekvenser for store dele af samfundet og i særdeleshed for alle jer unge, som skulle afslutte et langt skoleforløb. Der er
heldigvis kommet en løsning og I står nu her med jeres eksamensbevis,
klar til at erobre verden.
Det er med stor sandsynlighed ikke sidste gang, I kommer til at mærke
en ændring i jeres hverdag fra den ene dag til den anden. Det er sket
før, og det kommer med sikkerhed til at ske igen. I har omstillet jer
til virtuel undervisning, skulle klare lektier og undervisning hjemmefra
helt alene - måske med lidt hjælp fra jeres forældre. Det kræver stor
selvdisciplin at skulle modtage undervisning og udføre skolearbejde på
denne måde. Samtidig med at man skal have en hverdag til at fungere
på helt andre vilkår, end man er vant til. Noget man faktisk normalt
først forventer, at studerende på universiteter skal kunne håndtere. Så
det faktum at I, i så ung en alder, har skullet klare en ny hverdag på
egen hånd, har forhåbentlig styrket de fleste af jer, og man kan håbe,
at I i nogen henseender er blevet mere robuste. I har i hvert fald i en
tidlig alder smagt på det at klare nye udfordringer, som kommer fra den
ene dag til den anden.
Trods det faktum i ikke har været samlet fysisk i mange måneder, håber jeg, at I vil se tilbage på denne periode i jeres liv, og bruge det
konstruktivt fremadrettet. Det må have været udfordrende for jer ikke
at kunne mødes i det daglige, ikke kunne sige hej til vennerne, grine
og hygge og arrangere diverse, som man normalt gør i løbet af en skoledag. Heldigvis er den digitale verden nu så udviklet, at I formentlig
har kunnet holde noget af kontakten ved lige. Men måske har I fået
øjnene op for, at den digitale verden ikke kan erstatte det fysiske møde
mellem mennesker, hvor man ser hinanden i øjnene, kan se ansigtsud-

trykket på den, man taler med, og dermed lettere kan aflæse en anden persons signaler, grænser og sindsstemning. Der er nemlig utroligt,
hvor meget kommunikation der foregår mellem linjerne. I kommer til
at skulle navigere i den store digitale verden på en hel anden måde,
end den generation jeg tilhører. Jeg kan huske da vi fik den første computer i hjemmet tilbage i 80erne - et kæmpe apparat, hvori der var
et skriveprogram og 5 spil, som skulle loade i 5 minutter, før vi kunne
spille. Nu sidder alle med bærbare computere og smartphones, som er
forbundet med hele verden.
Jeg håber I kan gå videre på mere normale vilkår til det, I nu skal hver
især efter sommerferien. Om det er gymnasiet, handelsskolen, 10.klasse, efterskole, læreplads – eller hvad I nu har planlagt.
Der er mange karrieremuligheder - og mange af jer vil formentlig opleve at være lidt søgende i forhold til, hvad fremtiden skal bringe.
Mange vil sikkert også skifte spor undervejs og ende et sted, hvor man
slet ikke havde forestillet sig. En klog mand sagde en gang til mig: ”Jeg
arbejder på denne afdeling, for her er kaffen bedst”. Med det mente
han, at grunden til han lige netop endte op med at arbejde der, hvor
han gjorde, først og fremmest skyldtes at han havde god kemi med
dem, han arbejdede sammen med, og derfor var det et sted hvor han
trivedes. Når man trives med sine kolleger, eller for dens sags skyld
sine klassekammerater, kan man finde faglig tilfredsstillelse de fleste
steder inden for det felt, man overordnet beskæftiger sig med. Det er
et citat, jeg ofte vender tilbage til. For arbejder man et sted, eller går
man i skole et sted, hvor man trives socialt og fagligt, kan man lettere
holde motivationen oppe, og dermed finde mening med hverdagen. På
den anden side skal man også prøve at arbejde de steder, hvor kaffen
er knap så god - for at vide hvor kaffen er god. Det er en del af livet.
Man ved ikke, hvornår man har det godt, hvis man aldrig har prøvet at
have det knap så godt. Det vil I alle formentlig komme til at erfare i
større eller mindre grad.
Et andet citat jeg ofte vender tilbage til, og som jeg gerne vil dele med
jer, stammer fra en anden klog mand, der engang sagde: ”Work smarter not harder”. Grunden til jeg gerne vil dele dette citat med jer også
er, at det kan være med til at skabe balance i jeres liv fremadrettet således at det man kalder ”work-life-balance” kan optimeres. Samfundet stiller i øget omfang krav til den enkelte borger. Man stræber hele

tiden mod at effektivisere og optimere. Det skal man lære at håndtere.
Det vil sige, at I i jeres kommende tilværelse, potentielt kan få det
lettere, hvis I lærer nogle gode processer, og arbejder på at være fokuseret, når I arbejder - således at I er effektive og kan blive færdige
til tiden og komme ud og nyde livet med sport, samvær med venner og
familie, eller andre ting I synes er sjove, som fx fester med videre. I
jeres alder er der vist en del fester, der venter.
Den store kunst for jeres vedkommende bliver, efter mit bedste skøn,
at gå OFF-LINE og dermed ikke være tilgængelig. Men modsat, når man
så er tilgængelig, så skal man også være det. Lige nu står hele verden
åben for jer, og potentielt er der ikke noget I ikke kan blive til, hvis I
arbejder for det. Men for de flestes vedkommende er det nok de næste
10 år, der er afgørende for, hvor I ender henne.
Så mit råd er, at I skal være fokuseret i jeres valg, samtidig med, at
I også skal huske at nyde livet i fulde drag. Vær sammen med venner
og familie, nyd, at I har en fantastisk fysik, som I kan bruge til mange
sjove ting. Gå med til alle de fester I bliver inviteret til. Man skal ikke
udsætte for meget af alt det man går og drømmer om, eller alle de
ting, man synes er sjove, eller gør ens liv mere værdifuldt. Den, der
gemmer til natten, gemmer nemlig til katten. Som man siger. Jeg håber
og tror, at jeres gang på Brenderup Realskole har forberedt jer godt på
de fleste af livets kommende udfordringer.
Ikke flere citater eller ordsprog for nu. Kære alle, hjertelig tillykke,
håber I får en fantastisk sommer, og I kan nu glæde jer over, at I har
overstået en af livets første store udfordringer.
Held og lykke i fremtiden.

Niels Frydschou Munck
Formand for bestyrelsen

3 x ord til afgangseleverne

Kære 9a
Nu er en lang rejse ved at være ved vejs ende. Og sikke en rejse det
har været. De sidste 9 år har været en fantastisk rejse med jer. I kom
næsten ”flyvende med storken” meget små og forventningsfulde, da
I startede i 0. klasse, med undtagelse af få, der kom til lidt senere.
I havde jeres små ”kufferter” klar til at blive fyldt til randen af gode
minder, fælles erfaringer og ikke mindst viden.
Jeg blev den heldige vinder af at blive jeres klasselærer og I blev mine
børn, hvilket jeg har værdsat lige siden. At få lov at dele livets glæder,
og ind imellem sorger med jer har været helt specielt. I er alle noget
særligt på hver jeres måde. I er blomstret, og I har fået lov at vise,
hvem I er. At få lov at være unik i et fællesskab er noget helt specielt.
I kan om nogen sætte smil på en lærers læber. I er smilende, snaksaglige, tillidsfulde, søde, velopdragne (for det meste), sjove og til tider
stadig pjattede – altså en flok rigtig skønne unge mennesker.
Vi har delt dagligdagens rejse, men har også haft adskillige ture sammen, hvor vi har pakket kufferterne og draget afsted ud af huset. Vores
rejse har ofte ført os sammen i mit hjem på Havrevænget. Om anledningen har været fødselsdag, julehygge, afslutning eller hygge med
rundbold har aldrig betydet det store. I har altid været lykkelige, hvis
blot det kunne arrangeres.
”Rejsen” her på Brenderup Realskole er ved at være slut. Jeg håber, at
I synes, at I har fået god valuta for jeres ophold her, og mon ikke jeres
pas ”alias afgangsbeviser” vil tale deres tydelige sprog. Jeg synes, at I
er superklar til den nye rejse, der venter hver især efter sommerferien. Jeg er sikker på, at I kan blive lige det, I ønsker, og at de næste års
rejser vil give jer en masse godt med i bagagen. Fortsæt blot med at
tro på jer selv… og bevar jeres flid.
I ønskes al held og lykke på jeres videre rejser gennem livet, og jeg
håber, at vores veje ind imellem vil krydses. God vind fremover.
Kærligst Lotte Camargo
Lotte Camargo, klasselærer 9a

Kære 9b
Nu er tiden kommet til, at I skal forlade Brenderup Realskole for at
komme videre – på vej mod nye udfordringer, oplevelser og venskaber,
men lige inden I drager videre, skal der lyde et par ord fra mig.
Det er ingen hemmelighed, at jeg meget hurtigt blev utrolig glad for
jer, og at I har været med til at gøre min hverdag til en fest lige siden
6. klasse, hvor jeg blev klasselærer for jer. Fra starten af har I fyldt
klassen med en smittende glæde og positiv energi.
Fagligt har I udvist viljestyrke, dygtighed, kreativitet, evner og flid og
jeg er overbevist om, at I alle har fået rigtig meget ud jeres skolegang
her på Brenderup Realskole. Selv i den svære coronatid med hjemmeundervisning modtog jeg imponerede skriftlige opgaver fra jer. Tak for
indsatsen.
Jeg er ikke i tvivl om, at det netop er jeres samarbejde, hjælpsomhed
og det sociale liv i klassen, der har været med til at rykke jer derhen,
hvor I er i dag, både på det faglige såvel som på det sociale og menneskelige plan.
Som de ualmindelig søde og rare unge mennesker I er, er jeg overbevist
om, at der venter jer mange spændende oplevelser alle de nye steder,
som I skal hen til efter sommerferien.
Her på falderebet skal lyde: ”Kend dig selv, find ud af hvem du er, hvad
der gør dig glad, og hvad du er god til.” ”Der, hvor du brænder, bliver
du bedst.” ”Tro på, at de vinger du har fået med hjemmefra såvel som
herfra skolen kan bære.”
I ønskes al muligt held og lykke på jeres færden fremover og tak for
jeres måde at være på.
Kærlig hilsen Krista

Krista Dahlquist, klasselærer 9b

Kære 9c
I august 2017 mødte jeg første gang den flok håbefulde og lidt skræmte
unge mennesker, der skulle være ”vores” klasse de næste tre år. Samlet fra mange skoler var de kommet med meget forskellig baggrund. Vi
måtte høre en del på udtrykket ”på min gamle skole”, og det er så det,
Brenderup Realskole er blevet for jer lige om lidt. Den gamle skole.
Vi har kæmpet med lektier, prøver og flid. Nu er tiden så kommet til at
sige farvel. I har glædet jer lige siden jul til den store ”finale”, som så
coronaen skød i sænk. Det var hårde tider med hjemmeundervisning og
videomøder, men I klarede det fantastisk, og her vel tilbage er I stadig
ved godt mod og i dejligt humør og med en god indstilling til at få det
bedste ud af den sidste tid og få en god afslutning på de tre år.
I spredes nu for alle vinde, nogle skal på uddannelse sammen, men sørg
nu for at holde kontakten. I har alle digitale muligheder. Dem har vi jo
også brugt tid på at få lært at bruge som ”ordentlige” mennesker. For
det er I jo, ordentlige og fornuftige mennesker, der vil drive det vidt i
jeres liv. Ingen tvivl om det.
Vi vil ønske jer alt mulig held fremover og husk så jeres ”gamle” skole
med dens ”gamle” lærere.
Tak for tre skønne år - og pas nu godt på jer selv.
Karl Kristiansen

Karl Kristiansen, klasselærer 9c

Ib Busk Nielsen - 25 års jubilæum
”Vi har somme tider drøftet den helt specielle medarbejdertype som
vi er begunstigede af her på skolen; mennesker der kan holde sig skarpe og vedkommende år efter år, og som kan finde motivation og vitalisering på skolen, så de så at sige på et tidspunkt smelter sammen med
stedet og bliver en sambærende del af skolens kultur og af skolens
samfund - og sådan et menneske er du.”
Ovenstående er et uddrag af skoleleder Curt Graugaard Jensens tale til
viceskoleleder Ib Busk Nielsens ved selvsammes 25 års jubilæum, som
han kunne fejre ved begyndelsen af skoleåret. Familie, venner, kollegaer - nuværende som tidligere, og samarbejdspartnere var mødt op og
gjorde sammen dagen helt speciel.
Der var pres på talerstolen, hvor mange havde noget på hjertet og en
god historie med under armen, som de gerne ville dele.

Tenna Bruun og Krista Dahlquist - 10 års jubilæum
Tenna Bruun og Krista Dahlquist kunne begge fejre deres 10 år jubilæum som lærere på Brenderup Realskole, da de kom retur fra sommerferien i begyndelsen af skoleåret.
I sin tale til Tenna Bruun sagde skoleleder Curt Graugaard Jensen blandt
andet: ”Du har gennem årene formået at bliver en vigtig brik på skolen
– en som der ses op til og som har en stor faglig bredde som underviser,
hvor du tilgår både de store og de små elever med sammme seriøsitet,
alvor og humor.”
Til Krista Dahlquist var ordene fra skoleleder Curt Graugaard Jensen
blandt andre: ”Jeg synes at tiden sammen med dig opleves kort og ikke
lang – fordi du skaber indhold og mening omkring dig og det skal du
have tak for. Tak for de første ti år. Du har mere end to tiår tilbage af
dit arbejdsliv, og jeg håber at du vil bruge dem her på stedet.”
Der skal lyde et stort tillykke til jer begge. Tak for ti gode år. Lad os
bare tage ti mere nu vi er i gang.

Jubilæum, rund
fødselsdag og pension

Louise Poulsen, Marianne Rasmussen og Jens Jensen - 10 års
jubilæum
I den tekniske afdeling har der også været jubilæum - hele tre af slagsen, da både Marianne Rasmussen, Louise Poulsen og Jens Jensen kunne fejre ti års ansættelse på Brenderup Realskole i løbet af efteråret
2019.
Alle tre blev de fejret med taler, gaver og en lille reception på lærerværelset. Ordene var fine og mange, for de er alle en vigtig del af
vores dagligdag. Marianne Rasmussen og Louise Poulsen søger for, at vi
hver dag møder ind på en ren og pæn skole. Og selvom Jens Jensen er
sygemeldt i skrivende stund, så har han de sidste ti år stået for stabil
busdrift hver dag på både de faste ture og dem ud i det blå.

Runde fødselsdage, mere jubilæum og pension
I oktober måtte flaget frem endnu engang, for her kunne Peter Borregaard fejre 60 års fødselsdag.
Det blev både til en lille gave og masser af sang fra en flok meget entusiastiske 7.klasseselever.
Vi har også i år kunne fejre Esther ”Simon” Larsen både ved skoleårets
begyndelse, hvor hun kunne markere sit tyvende år på Brenderup Realskole, og igen nu hvor skoleåret slutter. Simon går nemlig på pension,
når vi andre går på sommerferie, hvilket hun glæder sig meget til.

Jubilarsammenkomst
Hvert år er der den første weekend i september jubilarsammenkomst
på Brenderup Realskole, hvor tidligere elever med 25, 40, 50, 60, 65,
70 eller 75 års jubilæum er inviteret. Det er en stor og festlig dag,
hvor gamle skolekammerater genser både hinanden og skolen. Nogle
gange for første gang siden de afsluttede skolegangen på Brenderup
Realskole.
I 2019 havde skolen besøg af godt 100 jubilarer, der mødtes til en dejlig
dag med genopfriskning af minder fra dengang grundlaget for livet blev
lagt.
Dagen blev åbnet med taler af skoleleder Curt Graugaard Jensen,
viceskoleleder Ib Busk Nielsen og bestyrelsformand Niels Frydschou
Munck. Derefter var talerstolen åben for alle, og den blev flittigt benyttet til at fortælle både gode og tåkrummende historier fra skoletiden.
Efter talerne var der rundvisning på skolen og herefter uformel sammenkomst.

Skolens medarbejdere
ledelse og kontor
Skolens medarbejdere
lærerne

Skoleleder
Curt Graugaard
Jensen

Viceskoleleder
Ib Busk Nielsen

Afdelingsleder, SFO
Lene Sand
Christensen

Regnskabsfører
Henrik Ladeby

Sekretær
Camilla Andersen

Anette
Christensen

Anette Østenkær
Svendsen

Berit Lillesø

Christina
Frederiksen

Esther Larsen

Eva Braas

Jennifer Thomsen

Jonas Kærup

Karl Kristiansen

Krista Dahlquist

Lars Christensen

Lene Skaarup

Lotte Camargo

Maybrit Ploug
Kierkegaard

Peter Borregaard

Rikke Find

Tenna Bruun

Ulla Fugl Hansen

Skolens medarbejdere
SFO
Marlene
Albenc Sørensen

Alis Sørensen

Ann Britt Jessi
Glass

Anne Margrete
Hansen

Dennis Lyngholm
Skarvgren

Jens Jensen
Elvstrøm

Marianne
Pedersen

Susanne Katharina
Lieberich

Emma Juul
Kristensen

Mark Jørgensen

Desuden har Daniel Olsen og Caroline Hansen været tilknyttet SFO i løbet af skoleåret.

Skolens medarbejdere
Teknikken

Pedel
Steen Hansen

Chauffør
Jens Jensen

Rengøring
Marianne Rasmussen

Rengøring
Louise Poulsen

Service
Hanne Hald

Afgangeklasserne 2019-2020
Afgangsklasse 9a, 2020 med skoleleder Curt Graugaard Jensen og klasselærer Lotte Camargo

Afgangsklasse 9b, 2020 med skoleleder Curt Graugaard Jensen og klasselærer Krista Dahlquist

Afgangsklasse 9c, 2020 med skoleleder Curt Graugaard Jensen og klasselærer Karl Kristiansen

Skoleåret 2019-2020
0a med klasselærer Anette Østenkær Svendsen

1a med klasselærer Jonas Kærup

2a med klasselærer Maybritt Kierkegaard

3a med klasselærer Rikke Find og matematiklærer Peter Borregaard

3b med klasselærer Berit Lillesø

4a med klasselærer Gyrithe Jepsen

4b med klasselærer Lotte Camargo

5a med klasselærer Tenna Bruun

5b med klasselærer Christina Frederiksen

6a med klasselærer Lars Nordtorp Christensen

7a med klasselærer Ulla Fugl Hansen

7b med klasselærer Peter Borregaard og dansklærer Rikke Find

8a med klasselærer Krista Dahlquist

8b med lærer Anette Christensen

9a med klasselærer Lotte Camargo

9b med klasselærer Krista Dahlquist

9c med klasselærer Karl Kristiansen

Lykken du holder
i hænderne nu,
den er vel egentlig min.

