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Hvert år er bestyrelsens beretning et fast punkt til generalforsamlingen, men er den overhovedet 

interessant? Det vigtigste er vel, at vores børn trives på skolen, og at de lærer noget!. Det er der ingen tvivl 

om, men forudsætningen for en god undervisning er, at skolens interne maskineri fungerer optimalt. Hvad 

består maskineriet så af, kan man tænke? Er det ikke bare lærere, en skoleleder og sfo-medarbejdere og så 

bare lige nogen bøger og it-programmer? Og nyheder, ja dem kan vi bare læse om på Skole-intra og i 

bestyrelsesreferaterne! 

Udadtil kan det se sådan ud, og hvis det var korrekt, så var der ingen grund til at lave en beretning, og slet 

ikke bruge tid på at læse den op her på generalforsamlingen, men for at hele dette komplekse system af en 

skole fungerer optimalt, så er der en masse processer, som skal fungere. En masse beslutninger, som skal 

tages, og der skal være fuld styring over økonomien, nye krav fra lovgivernes side samt stillingtagen til 

uventede udefrakommende måske forstyrrende elementer. Dette kræver en toptunet virksomhed med et 

velkvalificeret personale og en dygtig ledelse. 

Vores skole er en lille skole med 7,7 lærerårsværk og 4,6 årsværk for øvrigt personale. Vi har i 2013 haft 

84,4 årselever, og dækker alle klassetrin fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Vi tilbyder alle de fag, 

som påkræves af Undervisningsministeriet, og supplerer disse med andre spændende fag under vores 

valgfag, som her ikke kun er et tilbud, men en del af vores undervisning. I dette skoleår har eleverne kunne 

vælge mellem valgfagene: Beredskab, Kor, Drama og kulisser, Madlavning, Privatøkonomi og Geografisk 

Informationssystem (også kaldet GIS). Disse valgfag er specielt udvalgte, da vi har ønsket, at der skulle være 

noget kreativt, noget praktisk og noget, som vil give eleverne nogen redskaber, som de kunne bruge i deres 

fremtidige liv. 

Vi har også i år valgt at tilbyde lektiecafé nogen gange om ugen. Dette har været en stor succes, hvor der er 

kommet elever fra såvel små som store klassetrin, og der har været op til 32 elever.  

Det sidste år er reglerne om støtteundervisning ændret, da man fra ministeriets side har ønsket inklusion af 

støttekrævende elever i de almindelige skoleklasser. Her på Sydbornholms Privatskole har vi i forvejen haft 

en stort del af støtteundervisningen i elevens stamklasse sammen med en støttelærer, så 

undervisningsmæssigt har det ikke betydet de store ændringer med de nye regler, men økonomien til 

støttekrævende elever er forandret, idet der kun er tilskud fra SPSU til elever med behov for over 12 

lektioner pr. uge. Til andre elever med mindre behov gives der penge via en inklusionspulje, som også skal 

bruges til at uddanne lærerne i inklusion. Dette har ikke gjort vores tilbud ringere, da vi samtidig har kunne 

tilbyde støtteeleverne en lektiecafé, hvor vi kan hjælpe dem på tværs.  

Fra skoleåret 2013/14 har vi som følge af nye krav fra ministeriet ændret vores Krea-undervisning, så vi 

stadig opfylder de krav, der er. Sløjd og en del af håndarbejdeundervisningen er flyttet til Davidskolen, hvor 

vi lejer deres faglokaler, og har lavet en aftale med deres faglærere om at forestå undervisningen for vores 

elever. Det betyder, at noget af vores undervisning foregår på Davidskolen i Aakirkeby, ligesom vores fysik- 

og kemiundervisning også foregå udenfor Sydbornholms Privatskoles matrikel. 

Vores nuværende fysik- og kemilærer køber vi af ”Den Frie Idrætsskole i Nyker”, men da vi her i 2013 fik 

tildelt 40.000 kr. af ”Uddannelses- og Kompetencefonden”, så valgte vi at uddanne vores egen fysik- og 

kemilærer, og i august-måned påbegyndte Christina Halberg en 2-årig uddannelse. 



Foråret 2013 var præget af lærer-lockouten, som medførte af 5 af vores lærere var lockout-ramte. Dette 

medførte, at der for nogen klasser var en del af undervisningen, som ikke blev afholdt. Efter lockouten fik 

daværende 9. klasse ekstra timer, så de var klar til eksamen, og i skoleåret 2013/14 vil der blive afholdt 

yderligere ekstra timer for de klasser, som har mistet timer. Lockouten endte som bekendt med en ny 

folkeskolereform. Som friskole er vi ikke tvunget til at følge den, men da vores undervisning skal stå mål 

med folkeskolens, så vil vi for det kommende skoleår 2014/15 tage de gode ting fra den til brug for vores 

undervisning på skolen.  

Vi har fra 2013 valgt at gøre vores skole mere it-orienteret, så derfor nedsatte vi en gruppe bestående af 

ledelsen, repræsentanter fra de ansatte og bestyrelsen, som har arbejdet med dette. Vi fik i januar 2013 

opgraderet vores it-park med 9 nye pc’er fra Informi GIS, overskuddet fra skolens loppemarked i foråret 

blev øremærket til it, og i efteråret 2013 fik vi en pengegave på 30.000 kr. til it fra BornholmTours, og en 

anden pengegave på 15.000 kr. fra unavngiven sponsor også til it. Derudover har bestyrelsen besluttet af 

afsætte 100.000 kr. i budgettet til indkøb af nyt it. Vi vil her i 2014 modtage vores nye it, og derefter vil vi 

påbegynde brugen af denne i undervisningen.  

Forældre- og skolekredsen har igen i 2013 været aktive. De har arrangeret banko i marts, ovennævnte 

loppemarked i foråret, cykelløb i sensommeren samt julefest og skrabekalendere i vinters. Samlede 

indbragte disse arrangementer 123.909,83 kr. En stor tak til alle, som har hjulpet til med arbejdet til disse 

arrangementer.  

Der har også været hovedrengøring- og arbejdsweekend. Et forsøg fra forældregruppen på at skabe større 

interesse for fællesskabet og arbejdet på skolen og ved at samle det i samme weekend, så var der større 

opbakning og lyst til at deltage. Der blev plantet og lavet bådplads mv. på sfo’ens udearealer, vinduer blev 

malet og der blev gjort rent i stor stil. En stor tak til jer alle for jeres indsats. 

De sidste år har vi haft problemer med vores skorsten, og derfor besluttede bestyrelsen at bruge penge på 

istandsættelse af denne samt at få renoveret vores musiklokale, som havde taget skade af den utætte 

skorsten. Skorstenen er nu fuldstændig i orden, og musiklokalet forventes færdig i løbet af 2014.  

Skolen har gennem mange år haft et samarbejde med den lokale idrætsforening, PIF, som har brugt vores 

gymnastiksal og badefaciliteter om vinteren. Vi har nu udvidet samarbejde, og PIF har med bevilling fra 

kommunen fået tilladelse til at flytte en 7-mands fodboldsbane op ved siden af skolen, så 

fodboldstræningen i PIF vil komme til at foregå her ved skolen. I forlængelse af anlæggelsen af 

fodboldsbanen vil der også blive lavet atletikfaciliteter, og både fodboldsbane og atletikområde vil være til 

rådighed for skolen.  

I foråret 2013 fik vi melding fra vores revisor om, at det var muligt for friskoler at søge om at blive godkendt 

til momskompensation. Dette ville kræve, at skolen havde minimum 100 gavegivere om året, og da vi så det 

som en fordel for skolen at opnå momskompensation, så bad vi forældre- og skolekreds om hjælp med at 

skaffe gavegivere. Inden deadline fik vi langt over de krævede 100 gavegivere, og blev dermed godkendt af 

Skat. En stor tak til alle dem, som var med til at skaffe gavegivere, og til dem, som var gavegivere.  

Fremover skal vi også bruge minimum 100 gavegivere, så derfor er det vigtigt, at der forsat kommer gaver 

ind, og som noget nyt har Skatteministeriet hævet det til minimum 200 kr., for at man tæller med som 

gavegiver. Beløbene vil stadig være fradragsberettiget for gavegiver.  

Vi vil også sige tak til alle skolens sponsorer – både årssponsorer, sponsorer til skrabekalender og ved 

arrangementer mv. – og også en tak til skolekredsen, som støtter os økonomisk og ved hjælp til 

arrangementer.  



Vi har i 2013 haft mulighed for at afdrage vores gæld med et større beløb, og dette har medført at skolens 

renteudgifter er nedsat. Dette kombineret med stadig stram økonomistyring har gjort, at vi kommer ud af 

2013 med et flot driftsoverskud. En del af disse penge er øremærket til vores it-indkøb og en del bruges til 

at afdrage skolens gæld.  

På vegne af bestyrelsen vil jeg sige tak til alle forældre for jeres interesse, som I viser skolen, jeres hjælp og 

for at I betror skolen den vigtige opgave at uddanne jeres børn. Også en stor tak til alle ansatte for jeres 

arrangement og jeres fantastiske undervisning og pasning af vores børn. Uden jer ville vi ikke kunne drive 

denne skole. 
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