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Beretning 

Sydbornholms Privatskole 2012  
 

 

Året 2011 har været et godt og stabilt år med en flot tilgang af nye elever samt videreudvikling af 

skolens pædagogik til glæde for eleverne og de ansatte. 

 

 

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 den daglige undervisning, og der afholdes emneuger. 

Samtidig er det daglige Læsebånd indført for at styrke læselysten. 

 

Undervisningsformen ”Cooperative Learning” har kørt videre dette skoleår, og Jens Højmark, 

tidligere lærer ved Højvangsseminariet, har fungeret som sparringspartner for de ansatte på skolen 

med godt resultat til følge. 

  

Valgperioden for skolens tilsynsførende, Winnie Larsen-Jensen, udløb i 2011. Forældrekredsen 

afholdte derfor et valg, hvor Winnie blev enstemmigt genvalgt. Det er med glæde, at vi fra skolens 

side kan byde Winnie velkommen til endnu en periode. Valgperioden denne gang har forældrene 

valgt til 3½ år, da et nyt valg kan falde sammen med en generalforsamling.  

 

I efteråret 2011 har skolen haft en lærerstuderende i praktik på mellemtrinet. Her fik eleverne 

oplevet en anderledes tilgang til læringen, idet man ved styrkelse af motorikken (bolde, Diabolo 

m.v.) øgede indlæringen.   

 

 

Skolehjem-samarbejde 

 

Skolens Intranet er en af hovedstenene i skolens skolehjem-samarbejde, og bruges flittigt af 

eleverne, deres forældre og lærere. Så vidt muligt forsøges alt information at gå denne vej, men 

dette forhindrer dog ikke muligheden for personlig kontakt, hvis der er behov for det. 

 

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 Gamle håndværk samt haft en Kost- og Motionsuge. Desuden har 

der været skolerejse til London for 8.-9. klasse, hytteture, Jobolandtur, Strandrensedag, fantastiske 

teaterforestillinger samt forskellige kreative projekter, hvoraf et af dem endte med en flot 

førsteplads ved ”Årets Julekrybbe-udstilling” i Hasle Kirke. 
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Bygning og udeareal 

 

Skolen har i år fået et nyt gulv på kontoret samt istandsat lærerværelset. Indgangstrappen til aulaen 

er muret op igen, og flotte legehuse pryder nu skolegården til glæde for de mindre elever.  

 

 

SFO  

 

SFO’en har udviklet sig gennem de sidste år fra et ordinært SFO-tilbud fra 0.-3. klasse til at have en  

4. klasse-SFO samt et klubtilbud for 5. klasses elever to dage om ugen.  

 

 

Personale udvikling 

 

I foråret 2011 stoppede vores daværende skolesekretær, og i stedet kunne vi byde velkommen til 

den meget erfarende sekretær, Lone Merio. 

 

I sfo'en har vi budt velkommen til Trine Pedersen, som er PGU-uddannet, og både fungerer i sfo'en 

og som pædagogisk støttelærer i undervisningen. 

  

 

Økonomi 

 

Der er stadig finanskrise i Danmark, hvilket har medført at statstilskuddet her i 2011 har været 

nedsat i forhold til forgående år.  Dette har der været taget højde for i skolens budget. 

 

Af samme årsag har vi været nødt til at hæve skolepengene med 100 kr. /mdr. pr. barn. Sfo-

betalingen har vi valgt at forblive uændret. 

 

Antallet af fuld- og ½-sponsorer er desværre faldet en del, men til gengæld har det været stor 

interesse fra de lokale erhvervsdrivende i at støtte skolen med materialer til istandsættelsen af 

lærerværelset og kontoret. 

 

Vores mål for 2012 er, at sponsorantallet vil kunne blive øget igen, og her vil vi opfordre forældre 

til at hjælpe med dette – enten ved at skaffe sponsorer eller ved evt. selv at være sponsor. 

 

Skolekredsantallet ligger på 40. Det er lavere end sidste år, men da prisen ikke er så høj, så håber vi, 

at vi kan fastholde dette antal her i 2012.  

 

 

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 et 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. 
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Lige før skolestart var der den årlige rengøringsdag, hvor mange mødte op. I september blev 

skolens tredie ”Tour de Sydbornholms” afholdt.  

 

I december var der et flot julearrangement på skolen, og i lokalsamfundet var der salg af skrabe-

julekalendere. 

 

Fremtiden 

 

Det offentlige skoleområde på Bornholm er stadig præget af uro og frustrationer, og det mærker vi 

på Sydbornholms Privatskolen med øget positiv interesse for skole. Vi har fået mange elever ind i 

år, og tror på en fortsat tilgang til skolen de kommende år. 

 

 

 

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, 11.04.2012 

Bestyrelsesformand 

Sydbornholms Privatskole 

 


