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2015 passerede for mange ubemærket hen. Børnene gik i skole, fik lektier for og 

lærte en masse, men for bestyrelsen og ledelsen har der været mange udfordringer 

og nye tiltag, som skulle planlægges. 

Samarbejdet med PIF – Pedersker Idrætsforening – skulle udvides, da deres 

fodboldbane blev flyttet til skolens arealer. Et var det rent fysiske arbejde med dette, 

men der var også forsikringsmæssigt problemstillinger, som skulle løses. I den 

forbindelse blev skolens låse udskiftet, således at PIF har adgang til de relevante 

lokaler. 

Før sommerferien ville skolens fyr ikke mere makke ret, så forskellige rør skulle 

udskiftes, hvilket var et større projekt, hvor der måtte en ekstrabevilling til på 

budgettet. 

Vi fik vores egen fysiklærer, Christina Halberg, som blev færdig med sit linjefag i juni. 

Dette er en stor fordel for skolen, og samtidig har vi også opprioriteret materialer til 

dette fag.   

Friluftsfag er blevet det helt store – og der er blevet arbejdet intens med at få dette 

op at køre, så alt er klar til august 2016. Der blev etableret samarbejde med PIF og 

Pedersker Borgerforening om etablering af shelter, der er lavet læseplaner og har i 

den forbindelse været kontakt til Københavns Universitet og Syddansk Universitet, 

som forsker i Friluftsliv. Alt er nu ved at være på plads, så skolen kan blive den første 

skole i Danmark, som indfører Friluftsliv fra 0. til 9. klasse, og med afgangsprøve heri. 

En stor tak til alle ansatte og andre, som har været med i det store arbejde.  

Take-Off. I marts 2015 havde vi besøg af lærerstuderende fra Ollerup. De deltog i 

undervisningen sammen med vores vanlige lærere i 2 uger, og overtog herefter 

fuldstændig undervisningen i den tredie uge, mens lærerne blev sendt på kursus på 

Ollerup. Ugen kulminerede med en fantastisk forestilling, hvor hele skolen blev taget i 

brug, og raketten fløj ud af Sydbornholms Privatskoles aula. 

Sport skal der også til, så i foråret 2015 deltog vores 4.-5. klasse i 5. klassernes 

Kidsvolley stævne i Svaneke. Flot blev resultatet med førstepladser i 2 ud af de 4 

pulje. I august havde vi vores traditionsrige cykelløb, Tour de Sydbornholms, og der 

blev cyklet mange kilometer af både børn og voksne. Vejret var med os, og det var en 

skøn dag.  

Forældregrupperne har igen i år været aktive. De afholdte med Ea Mogensen i spidsen 

– endnu et indbringende bankospil i Pedersker Samlingshus, så tak til Ea og hjælperne 

der.  

I juni var der loppemarked på skolen. En dejlig dag, og stor tak til alle, som hjalp til 

med loppemarkedet. Men – samtidig en stor opfordring til alle forældre på skolen om, 



at skal loppemarkedet bestå, så skal der væsentlig flere hjælpere til. Loppemarked og 

andre forældregruppearrangementer er med til at bibeholde vores nuværende pris for 

skole og sfo, så vi ikke skal sætte prisen op, og derfor er det utroligt vigtigt at flere 

stiller op, når forældregruppen beder om hjælp.  

Det gælder også til julefesten, som var en dejlig aften med krybbespil, Lucia, boder 

mv. – og ingen tvivl om, at alle hyggede sig, men at arrangere sådan et arrangement, 

kræver hænder, og der ville det være dejligt, hvis flere ville hjælpe til. Tak til dem, 

som lagde timer i det. 

Også en tak til skolekredsen, sponsorerne og gavegiverne, som har været med til, at 

vi kan beholde rettigheden til at være momskompenseret. Vi nåede op over de 200 

gavegivere i 2015, og håber på, at I fortsat vil støtte os i 2016, så vi kan bibeholde 

denne rettighed. En rettighed som også kommer gavegiverne til gode, da de får 

fradrag for deres gaver.  

Som de øvrige år holder vi i bestyrelsen og ledelsen godt øje med økonomien, da den 

er forudsætningen for en god skole og for alle de aktiviteter, som foregår på skolen. 

For 4. år i træk kom vi ud med et overskud, og i år på 780.818 kr.  

Disse penge skal bl.a. bruges til at afdrage væsentlig på skolens gæld, så 

renteposterne kan udgøre en mindre og mindre del af budgettet. Dertil kommer vores 

nye fag, Friluftsliv, som koster en del i etablering samt i vedvarende køb af materialer 

og udstyr til dette. Vi har også valgt at bruge en del penge på Fibernet, så vores IT-

forbindelse kan køre problemfrit fremover.  

På vegne af bestyrelsen vil jeg sige stor tak til alle ansatte for deres engagement og 

fantastiske arbejde, til alle elever og forældre, der støtte op om vores skole og til hele 

lokalsamfundet som bakker os op.  
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