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Kære forældre
I denne skrivelse kan I læse mere om skolens aktiviteter og de forventede
tiltag i det kommende års tid.
Sorø Privatskole blev – på linje med landets øvrige frie grundskoler – udfordret
af regeringens genopretningspakke tilbage i 2010.
Bestyrelsen og skolens ledelse blev i den forbindelse enige om, at vi ikke ville
gå på kompromis med vores undervisningstilbud. Det var vi enige om
dengang, og det er vi enige om den dag i dag.
Bestyrelsen arbejder kontinuerligt med blandt andet at sikre skolens
økonomiske råderum. Økonomisk er det bestyrelsens målsætning, at der hvert
år er god balance mellem udgifter og indtægter, således at skolen har et
hensigtsmæssigt økonomisk råderum til sit daglige virke.
Det betyder, at skolen løbende er i stand til at vedligeholde og udbygge de
rammer, der sammen udgør skolens undervisningstilbud:


Så undervisningen står mål med de pædagogiske og faglige ambitioner.



Så lokaler og udearealer indbyder til læring og leg.



Så undervisningsresurserne er vedkommende og tidssvarende.

Det sikrer os en attraktiv skole for vores elever nu og her, og en skole der
også i fremtiden har et solidt elevgrundlag.

Med venlig hilsen
Casper Madsen, skoleleder
Steen Hahn Andersen, bestyrelsesformand
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1. Undervisning

En skole i udvikling
Udviklingsarbejdet på Sorø Privatskole er struktureret i 1-årige fokusområder
og 3-årige indsatsområder.
Fokusområde

Indsatsområde

Har til sigte at udvikle skolens

Har til hensigt at sikre, at skolens

pædagogiske læringsmiljø.

rammebetingelser er tidssvarede og
understøtter de pædagogiske og
faglige ambitioner.
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Skolens udviklingsarbejde
1-årige fokusområder



Målstyret undervisning (2014-

3-årige indsatsområder



Skolestruktur (2013-16)

15)

-

Hævet undervisningstimetal



Læringsmål (2013-14)

-

Studietid og læsebånd



Årsplaner (2012-13)



Trivsel (2011-12)



Cooperative Learning (201011)



IT (2010-13)
-

Infrastruktur, tavler,
netværk, båndbredde

-

Didaktik

Skolens indsatsområder
I perioden 2013-16 er skolens indsatsområde ”skolestruktur”. Ved skolestart
2013 havde vi:


Engelskundervisning fra 0. klasse.



Geografi og biologi i stedet for natur/teknik på mellemtrinnet.



Tysk fra 5. klasse.



Fysik/kemi fra 6. klasse.



Indført studietid i indskolingen og udskolingen.

Ved skolestart 2014 har vi:


Indført studietid på mellemtrinnet.



Indført læsebånd på alle trin.



Tysk fra 4. klasse.



Øget antallet af idrætstimer til 4 lektioner i indskolingen.



En længere middagspause med tid til spisning og leg i 0.-4. klasse.



Fysik/kemi fra 5. Klasse.

Skolen har samtidig stort fokus på samarbejdet mellem pædagoger og lærere.
Der er fx tilknyttet en pædagog 5 lektioner om ugen i 0.-3. klasse for at skabe
sammenhæng i elevernes hverdag.
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I 2010-13 var skolens indsatsområde IT i undervisningen.
I perioden 2010-13 har vi bl.a.:


Udbygget det trådløse netværk.



Øget kapaciteten på skolens internetforbindelse.



Opsat interaktive tavler i alle lokaler.



Fokuseret på brugen af IT i undervisningen.



Udskolingslærerne deltog i Didaktik 2.0

SFO og juniorklub
Antallet af undervisningslektioner er steget, og det betyder, at åbningstiden i
SFO og klub er tilpasset. Vi tror stadig, at der er plads til, og behov for, et
levende pasningstilbud på Sorø Privatskole. Vi har fokus på, at det er et
pasningstilbud, der afspejler skolens værdigrundlag og bibringer børnene
handlekompetencer til at kunne begå sig i et internationaliseret samfund.
SFO og juniorklub skal:


Skabe sociale og fysiske rammer for eleverne i hhv. 0.-3. klasse og 4.-6.
klasse.



Styrke undervisningen i de praktiske-musiske fag gennem forskellige
aktiviteter.



Styrke relationerne på tværs af klasser og aldersgrupper.



Give det enkelte barn selvtillid og selvværd.



Styrke barnets ansvarsfølelse overfor fællesskabet.

.

Udskoling
Ved skolestart 2014 præsenterede vi en række linjefag i udskolingen.
Linjefagene skaber plads til faglig fordybelse i et fag, som hver enkelt elev
personligt brænder for.
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Et af linjefagene er international orientering. Linjefaget fik stor tilslutning og er
med til at styrke skolens internationale fokus.
Linjefagene skal:


Styrke elevernes forståelse af verden omkring os.



Styrke brobygningen til ungdomsuddannelserne.



Styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af årgange og klasser.

Cambridge International Examinations
Sorø Privatskole er netop blevet Cambridge Associate. Dvs. en skole, der
udbyder Cambridge fag. Med Cambridgeundervisning og den internationalt
anerkendte IGCSE-eksamen styrker vi den internationale dimension og tilbyder
vores elever et eksamensbevis, som er anerkendt overalt i verden.
.

Hvorfor Cambridgeundervisning?

Hvad er Cambridgeundervisning?

Mange af vores elever er meget

Cambridge International

opmærksomme på verden omkring

Examinations (CIE) er en lang række

os, og de har derfor også et

spændende fag, som mange skoler

naturligt ønske om at blive dygtige

kan drage nytte af i deres udbud af

til fremmedsprog. Samtidig kan vi

fag. CIE er en del af Cambridge

konstatere, at der er stigende udbud

Universitets internationale afdeling,

blandt danske skoler efter

der har specialiseret sig i at udvikle

supplerende undervisning, hvor

fag, der kan undervises i overalt på

eleverne arbejder fagligt med

jorden.

forskellige fag samtidig med, at de
dygtiggør sig i engelsk.
.

Hvad kan eleverne bruge Cambridgeundervisning til?

Først og fremmest får eleverne en international anerkendt uddannelse, som
kan bruges overalt i verden. De ekstra engelsksprogede timer styrker
elevernes sproglige og faglige kompetencer – både mundtligt og skriftligt.
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Fælles curriculum, samme eksamen
Cambridge IGCSE er international anerkendt og accepteret undervisning. Man
underviser på engelsk efter et fælles curriculum (IGCSE), som er ens i hele
verden – uanset om du befinder dig i Singapore, Sydney eller i Sorø. Vores
elever går på den måde til den samme eksamen, som alle andre IGCSE-elever
verden over.

Logo

Fakta



IGCSE står for: International
General Certificate of
Secondary Education.



Uddannelsen er for unge
mellem 14–17 år.



Cambridge IGCSE udbyder
mere end 70 forskellige fag.

10. klasse
10. klasse skal være starten på ungdomsuddannelsen – ikke afslutningen på
grundskolen. Vi tror stadig, at der er plads til et 10. klasses tilbud på Sorø
Privatskole. Vi har fokus på, at det er et tilbud, som er attraktivt for vores
egne elever, såvel som elever fra andre skoler. Med den enkelte elev i
centrum, og et højt fagligt niveau, skal vi gøre vores elever klar til at starte på
en ungdomsuddannelse.
10. klasse på Sorø Privatskole skal tilbyde en kendt ramme, et højt fagligt
niveau og en mulighed for at udvide sin faglige horisont udover de almindelige
skolefag. Netop her integrerer vi nogle af mange muligheder ved at være en
Cambridge Associate School.
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2. Lokaler og udearealer
Sorø Privatskole er en gammel skole, og vi har mange bygninger placeret ud
over et større område. Flere af bygningerne er også af ældre dato, og der
medfølger en større opgave i forhold til den løbende vedligeholdelse.
Igennem de sidste par år har vi renoveret en lang række af vores
klasselokaler. Enkelte steder er lokalerne også blevet større ved at inddrage
tilstødende lokaler eller gangarealer.
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Frederiksvej 4
Vi har mødt uforudsete udfordringer i forbindelse med ændringen af
Frederiksvej 4. Det viste sig nødvendigt at etablere en elevator, der kan
servicere både Frederiksvej 4 og Frederiksvej 6. Dette sker ved at etablere en
bygning mellem Frederiksvej 4 og Frederiksvej 6. Ved samme lejlighed bygges
der nye toiletter i stueetagen såvel som på 1. sal. Det er stadig ambitionen, at
gennemføre ændringerne af Frederiksvej 4.

Frederiksvej 1
Vi købte i starten af 2014 Frederiksvej 1. Ligesom på resten af skolen er der
trådløst netværk, interaktiv tavle, elevskabe og gode muligheder for
gruppearbejde og fordybelse. Derudover er der en dejlig grøn have med de
muligheder, som det indebærer. Det er ambitionen, at Frederiksvej 1 skal
indgå som en del af skolens undervisningsfaciliteter, når den er
færdigrenoveret.

Udearealer
Udearealerne har fået tilført to lege-boulders på hhv. 2 m og 2.8 m i den store
skolegård. Der er også lavet et boldfrit gummiareal til fx sjipning, fangelege
mv. Den lille skolegård har fået tilført en stor sandkasse og en platform
omkring et af træerne ved Findusskuret.
Vi forventer desuden at tilføre yderligere til vores legepladser i løbet af det
kommende år.
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3. Undervisningsresurser

Sorø Privatskole har igennem de seneste 5 år haft særligt fokus på at udvikle
skolens brug af IT i undervisningen.
Siden foråret 2013 har vi målrettet arbejdet med digitale læringsprocesser
med udgangspunkt i forskellige computere og tablets i klasseundervisningen.
Fokus har været på forskellige tablets, forskellige læringsplatforme og digitale
læringsresurser.
Sorø Privatskole har afventet, at det blev praktisk muligt at oprette et unikt
login til børn på iTunes, og at det blev muligt at lave volumen-indkøb af apps.
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Vi vurderer også, at de krav vi har stillet til læringsplatformen, som vi vil
benytte, nu er på plads.
Endelig har vi gennemført en række forsøg, der sikrer, at vi teknisk har alle
forudsætninger på plads for en succesfuld implementering.
Enhver undervisning tager udgangspunkt i et erfaret behov. Spørgsmålet, vi
kontinuerligt stiller, er derfor: ”Hvilke kompetencer har og får vores elever
behov for?” og ”Hvordan lærer eleverne disse kompetencer mest
hensigtsmæssigt?” Igennem de seneste år har der i mange lande været et
øget fokus på at målrette undervisningen mod, at eleverne udvikler
kompetencer, der matcher det 21. århundredes krav. Fokus er at stille skarpt
på, hvad det er, eleverne skal lære, og ikke mindst, at måden hvorpå de lærer
udmøntes i kompetencer, som er efterspurgte og relevante i det samfund, de
er en aktiv del af.

Praktisk
Vores elever i 1.-6. klasse får udleveret en iPad til undervisningsbrug, som en
del af skolens 1:1 program. Vi forventer, at eleverne i 4.-6. får udleveret iPads
i løbet af foråret 2015, og at 1.-3. klasse får udleveret iPads i slutningen af
2015. Ambitionen er at benytte digitalt pensum og undervisningsmaterialer,
samarbejdsværktøjer for øget elevsamarbejde og individuel instruktion i alle
fagområder.

Erfaringer med iPads


Øger elevens engagement i læringsprocessen.



Giver læreren mulighed for at personliggøre deres instruktioner i
klassen.



Forbedrer lærerens mulighed for individuel tilrettelæggelse af
læringsmål/undervisningsaktiviteter.
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Øger muligheden for elevsamarbejde med andre online – fx via e-mail,
instant messaging og andre Web 2.0 applikationer.



Styrker elevens mulighed for at forberede sig til undervisningen.



Styrker elevens mulighed for at efterbehandle undervisningen – fx ved
lektielæsning.



Den daglige brug af 1:1 teknologi giver den bedste succes med at
forbedre elevernes læring.

Formål
Formålet med introduktionen af en 1:1 teknologi er, at accelerere elevernes
læring. Igennem en synliggørelse af læringsmål skal der sikres et øget ansvar
og motivation for læring.
Læringsteknologien:


Støtter elevens læringssituationer i skolen, hjemmet og
lektiesituationen.



Giver læreren mulighed for en øget individuel tilrettelæggelse af
undervisningen.



Giver eleven bedre mulighed for en øget individuel læring generelt.

Mål
Målet er, at elevernes faglige niveau skal hæves. Der fastsættes konkrete
måltal i løbet af foråret 2015. Elevernes IT-kompetencer og
samarbejdskompetencer bør ligeledes indgå i evalueringsgrundlaget.
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4. Økonomisk råderum

Besparelser
Statens tilskud er ændret over de seneste år.
De frie grundskoler – og herunder også Sorø Privatskole – har siden 2011
været udfordret økonomisk på grund af en række besparelser på vores
område. I 2010 blev det besluttet, at skolernes statstilskud skulle reduceres
ca. 5,3% over 4 år. Samtidig blev transporttilskuddet reduceret markant.
Hertil kommer, at skolen løbende har været underlagt
dispositionsbegrænsninger – senest i 2013, hvor tilskuddet blev reduceret med
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0,3% med meget kort varsel. Alle disse ændringer informerede vi om gennem
en skrivelse og et informationsmøde.
De frie skolers tilskud reguleres igennem det, der populært kaldes for
”koblingsprocenten”. Det betyder, at de frie skoler modtager en procentdel af,
hvad det koster at lave folkeskole med 3 års forsinkelse. Denne
koblingsprocent blev i 2011 sat ned fra 75% til 71% over fire år. I samme
periode var der store besparelser på folkeskoleområdet bl.a. med nedlæggelse
af en lang række landsbyskoler. Lockouten i 2013 betød en lavere udgift til
lønninger i folkeskolen og dermed lavere statstilskud til skolen i 2016.
Den nye folkeskolereform forventes at betyde en stigning i udgift til
folkeskolen fra 2014. En stigning der primært er udløst af det stigende
undervisningstal og deraf følgende lønudgifter. Grundet den 3 års forsinkelse
vil dette først slå igennem på statstilskuddet i 2017.

De frie grundskoler. Grafen viser udviklingen i henholdsvis statstilskud og lærerlønninger. 2007 er sat
som index 100.
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Ændringer i forældrebetalingen
På Sorø Privatskole har vi valgt at hæve lektionstallet. Det har betydet en
betydelig stigning i skolens udgifter. Den største stigning i lektionstallet har
været i indskolingen og på mellemtrinnet.
Skolens bestyrelse har således besluttet at hæve forældrebetalingen fra 1.
februar 2015 i disse to afdelinger. Betalingen i indskolingen ændres derfor fra
kr. 1240,00 pr. mdr. til kr. 1360,00. Tilsvarende ændres betalingen for
mellemtrinnet fra kr. 1310,00 til kr. 1360,00 pr. mdr. Forældrebetalingen for
udskolingen ændres ikke.
Søskendemoderationen, dvs. den rabat der ydes til søskendebørn, reduceres
fra 30% til 20% procent over en 3-årig periode. Første regulering sker pr. 1.
august 2015, hvor søskendemoderationen ændres fra 30% til 26%. Herefter
vil den falde til 23% i 2016 og til 20% i 2017.
Åbningstiden i SFO er tilpasset det øgede lektionstal, og derfor nedsættes SFObetalingen fra 1. februar 2015 fra kr. 1320 til kr. 1200,00 pr. mdr.
Justeringerne i forældrebetalingerne har udelukkende til formål at tilgodese de
reelt tilpassede ressourceanvendelser. Justeringerne i forældrebetalingerne
forventes ikke at bibringe skolen yderligere økonomi.
Med de løbende tiltag og tilpasninger, som skolen har foretaget siden 2010, er
det fortsat ledelsens og bestyrelsens holdning, at skolen har en sund økonomi,
hvor der er en tilfredsstillende balance mellem indtægter og udgifter.

