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Beretningen 

Sydbornholms Privatskole 2016 

 

2016 har været et år præget af stabilitet. Der har været den faste stab af ansatte 

med nogle få ændringer, og overgangene er stort set gået ubemærket hen. 

Økonomien har ligeledes holdt sig stabil uden de store udsving, og igen i år er 

resultatet heraf et flot overskud. Vi har derfor i år afviklet alle private lån, hvilket man 

vil kunne se på faldne renteudgifter i 2017. Desuden har vi købt de leasede iPad og 

Macbook air af Atea. IT-lokalet er blevet ommøbleret bl.a. med forlængelse af borde, 

så der nu kan sidde hele klasser deroppe. 

Vores nye fag, Friluftsliv, har kørt som fast fag siden august, og det har været en stor 

succes. Eleverne har allerede lært meget om livet uden for de faste beskyttende 

rammer, som er på en skole. Lært, at der stadig skal struktur til, og at der er kontant 

afregning, hvis man tror, at man kan trodse naturen, hvilket eleverne på en 

overnatningstur oplevede, da de lavede deres bivuak neden for en bakke i regnvejr! 

Planen er at arbejde videre med friluftsliv i 2017/18, hvor det forventes, at faget vil 

optræde som prøvefag i juni 2018 for afgangseleverne. Stor tak til alle ansatte med 

deres arbejde herved.  

Sløjdundervisningen har siden 2016 kørt som 2-delt undervisning, hvor den ene del 

består af metalsløjd, hvor vi lejer lokaler på Davidskolen i Åkirkeby og har vores egen 

faglærer, og den anden del består af grønsløjd, som foregår her på skolen. I den 

forbindelse har 2 forældre stået for at lave 8 snittebænke til dette fag. Stor tak for 

det.  

I forbindelse med nye regler fra UVM om antal af tysktimer til grundskoleelever, har vi 

her på skolen valgt at indføre tyskundervisning fra 5. klasse, hvilket har kørt siden 

august og vil fortsætte fremover. 

Med den nye folkeskolereform er innovation skrevet ind som Fælles Mål, som vi også 

som fri grundskole skal leve op til. Vi har haft innovation som valgfag et par år, og har 

her i slutningen af 2016 fået uddannet en lærer som specifik innovationsvejleder, så 

innovation kan inddrages yderligere i undervisningen.  

Vores ansatte har i løbet af året arbejdet med stressprofiler og omsorgsgrupper samt 

deltaget i opfølgende 1. hjælps kursus. Vi har ansat en it-medarbejder, hvilket har 

været til stor hjælp i dagligdagen ved it-problemer, så disse har kunne løses hurtigt 

og effektivt. En nødvendighed på en skole som bruger it i undervisningen og som er et 

krav ved eksaminerne. 

Som bekendt fra sidste års beretning har vores fyr ikke altid ville makke ret, og derfor 

har vi indgået i en aftale om fjernvarme. Der er blevet gravet en del omkring skolen, 

hvilket til tider har besværliggjort adgang til vores parkeringsplads. Det forventes af 

fjernvarmen er oppe at køre 1. august 2017. 

Skolens loppemarked har nu kørt i flere år med stor indsats fra forældrene og hjælp 

fra lokalsamfundet. Vi har de tidligere år haft loppeeffekter stående på forskellige 
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lokaliteter i området, men har i 2016 lejet den tidligere børnehave ved siden af skolen 

til vores effekter. Dette har medført, at vi har kunne indsamle effekter hele året samt 

at effekterne har kunne undgå vand og frostskader.  

Banko har endnu en gang været en succes, og indbragte et pænt overskud. 

Cykelløbet blev afviklet i god sportslig ånd men med kamp til stregen om at vinde 

årets førertrøje. Ved årets skrabekalender var der også kamp, her om at blive den 

mest-sælgende elev for at kunne løbe af med biografpræmien, så lageret af 

skrabekalendere blev hurtigt indskrænket.  

Julefest, lucia og forårsfester er også nogle af de årlige faste begivenheder, som 

tiltrækker mange forældre og bedsteforældre, og hvor skolen omdannes til et 

eldorado af sang, musik og aktiviteter. Igen i år var der stor deltagelse heri. 

Til alle forældre, skolekreds og lokalsamfund – en stor tak for jeres engagement og 

arbejde med disse aktiviteter på skolen.  

Som en skole i et dejligt lokalsamfund er samarbejde en forudsætning. Vi har 

videreført vores samarbejdet med PIF – Pedersker Idrætsforening – og har i 2016 set 

på muligheder for en atletikbane, som der arbejdes videre med i 2017.  

Samarbejdet med Pedersker Svømmeklub fortsætter også stadig, og dette til gavn for 

vores indskolingsbørn, som kan køre til svømning direkte fra skolen.  

I samarbejde med PIF og lokalsamfundet arbejdes der stadig på oprettelse af et 

shelter i Lynggårdsskoven. Naturstyrelsen er med i projektet, og på nuværende 

tidspunkt venter vi på specifikationer vedr. shelters fra Naturstyrelsen.  

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

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

skole og til hele lokalsamfundet som bakker os op.  

 

P.v.a. bestyrelsen 

Bente Brunke 

Bestyrelsesformand 

17.05.17 

 


