
Beretning
Sydbornholms Privatskole 2011 

Vi er nu kommet til år 2011, som er det 7. skoleår i Sydbornholms Privatskoles historie. Vi har 
klassetrin fra 0. til og med 9. klasse, og har lige fået 13 nye elever ind i Vippen. Et ret højt tal i  
forhold til skolens størrelse.

I august 2010 bød vi velkommen til skolens nye skoleleder, Ole Hald. En skoleleder med mangeårig 
erfaring og som er meget vellidt i skoleverdenen på Bornholm. En skoleleder som sætter pædago-
gikken i højsædet, og som har det overblik, som skal til i en travl friskoleverden.

Pædagogik og skoleform

”Børn lærer forskelligt”, og med baggrund i det er klasserne sammenlæste for at styrke såvel svage 
som stærke elever. Der differentieres i undervisningen, og i begyndelsen af dette skoleår var alle 
undervisere  på kursus  i  Cooperative  Learning,  som efterfølgende  er  blevet  brugt  med  succes  i 
undervisningen.

For at styrke læselysten har skolen indført et læsebånd i alle klasser. Hver dag starter med læsning i 
et kvarter: alene, parvis - eller, hvor de større læser for de mindre .

Skolens tilsynsførende Winnie Larsen-Jensen har her i det nye år igen været på besøg, og som 
tidligere  var  hun meget  positiv  overfor  undervisningens kvalitet  og pædagogikken,  og her især 
brugen af Cooperative Learning.

I  efteråret  har  skolen  haft  en  lærerstuderende  i  afsluttende  praktik  –  en  lærerstuderende,  som 
tidligere har været ansat på skolen, og som ønskede at komme til Sydbornholms Privatskole igen. 
Hun har været med til undervisningen i mellemtrinet og i overbygningen. 

Skolehjem-samarbejde

Skolens  Intranet  er  en  af  hovedstenene  i  skolens  Skolehjem-samarbejde,  og  bruges  flittigt  af 
eleverne,  deres  forældre og lærere.  I  den forbindelse har  ledelsen  og bestyrelsen  udarbejdet  en 
kommunikationspolitik, som er offentliggjort her i det nye år.

Skolehjemsamtaler bliver som vanlig afholdt 2 gange årligt, og der udarbejdes elevplaner for alle 
elever. 

Skolens arrangementer

Undervisning på Sydbornholms Privatskole er ikke kun klasseværelsesundervisning. For at forbedre 
indlæringen og styrke sammenholdet klasserne imellem, så er der hvert år flere emneuger. I år har 
eleverne  stiftet  bekendtskab  med  Afrika,  Middelalderen  samt  haft  en  Kost-  og  Motionsuge. 
Desuden  har  der  været  skolerejse  til  London  for  9.  klasse,  hytteture  for  de  øvrige  klassetrin, 
Strandrensedag,  indføring  i  brydningens  kunst,  cirkusforberedelser  og  til  den  kreative  side 
forskellige kreative projektopgaver og en malerifernisering.
 
Bygning og udeareal

Skolen har i år fået udskiftet vinduer og rammer på 1. salen. Herudover er der ved forældrenes
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arbejdsdag blevet repareret hegn, og hinkeruderne i skolegården er malet flot op igen.

På indskolingsgangen er et klasselokale blevet malet, og skolelederens kontor er blevet istandsat.

SFO 

SFO’en har udviklet sig gennem det sidste år med flere børn, og også 3 elever fra 4. klasse. Efter de  
13 vippebørn er  startet,  er  antallet  af  børn nu 38. Der er derfor mere personale på i  SFO’en i 
belastningsperioderne, hvilket giver den fornødne ro og overblik. 

Personale udvikling

Udover vores nye skoleleder,  Ole Hald,  så er der også kommet  andre nye ansatte til,  og nogle 
ansatte er stoppet. I september gik SFO’ens leder på barsel, og pædagoguddannet Else Dorthe Blach 
Mogensen er ansat i barselsvikariatet og står også for Vippen i år.

Pernille Svane har været ansat i et lærer-barselsvikariat i efteråret 2010, og er nu fastansat.
 
Til  læsning  af  vores  tyskundervisning  har  vi  ansat  ChrisTina  Gornitzka,  og  overbygningens 
fysikundervisning varetages af en lærer fra Den Frie Idrætskole i Nyker, som vi køber timerne af. 
Begge disse to vil også varetage hhv. tyskundervisningen og fysikundervisningen næste skoleår.

Økonomi

Der er finanskrise i Danmark, og det har alle frie grundskoler fået at mærke. Statstilskuddet for 
2011 er nedsat med 1% svarende til 35.451,94 kr., barselfonden er nedsat med 10.396,92 kr. og 
flexbarselsbidraget er steget med ca. 100 kr. / fuldtidsansat. Dette er der taget højde for i skolens 
likviditetsbudget for 2011.

I december 2010 fik vi melding af UVM, at de fremover kun ønsker vores status hver 3. måned 
modsvarende  tidligere  hver  måned.  Dette  skyldes,  at  de  finder,  at  der  er  ro  på  skolen,  og  at 
økonomien og elevtallet er stabilt. 

Selvom  indberetningen  nu  kun  skal  afsendes  hver  3.  måned,  så  får  vi  stadig  lavet  balancen 
månedligt hos vores revisor, så bestyrelsen og banken har mulighed for at følge økonomien.  

Skolens samarbejde med andre institutioner

Skolen  har  som tidligere  år  samarbejde  med  Pederskers  Idrætsforening  og  Bællacenteret,  som 
benytter skolens gymnastiksal, samt 4H, som har deres haver på skolens areal.

For  de  store  klasser  foregår  fysik-  /  kemi-  og  biologi-undervisningen  på  NaturBornholm  i 
Aakirkeby, og vi har her lavet samarbejde med Den Frie Idrætsskole i Nyker mhp. undervisningen.

Forældregruppers arrangementer og aktiviteter

Skolen har en meget aktiv forældregruppe, som har lagt et stort stykke arbejde i arrangementer og 
aktiviteter til fordel for det sociale samvær og til fordel for skolens økonomi.

Lige før skolestart var der den årlige rengøringsdag, hvor mange mødte op. I august blev skolens 
andet ”Tour de Sydbornholms” afholdt, og dette med lige så stor succes, som året før. 
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I september var arbejdsgrupperne igen i aktion, og der blev holdt arbejdsdage, hvor der blev hamret 
og malet efter alle kunstens regler. 

I december prøvede arbejdsgruppen noget nyt med salg af skrabe-julekalendere, og det gik over al  
forventning.

Fremtiden

Det offentlige skoleområde på Bornholm er præget af uro og frustrationer, og det mærker vi på 
Sydbornholms Privatskolen med øget positiv interesse for skole. Selvom vi siger farvel til 17 elever 
fra 9. klasse til sommer, så vil vi ud fra indskrivninger, som vi har på nuværende tidspunkt, være 83 
elever til august – og der kan stadig nå at komme flere.

Lærerne skal på opfølgningskursus i Cooperative Learning, og dette vil  styrke undervisningen i 
klasserne yderligere. 

En stor tak fra bestyrelsen 

Tak til elever og forældre på skolen for jeres tro på og opbakning til skolen
Tak til skolens ansatte for jeres store arbejdsindsats 
Tak til tilsynsførende Winnie Larsen-Jensen
Tak til skolekreds for jeres interesse for vores skole
Tak til sponsorer for jeres økonomiske opbakning 
Tak til lokalsamfund for jeres interesse og hjælp til vores skole

Og til sidst vil jeg som formand sige tak til bestyrelsen for jeres store arbejdsindsats for skolens 
drift og virke. 

Bente Brunke, 05.03.2011
Bestyrelsesformand
Sydbornholms Privatskole
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