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KONTAKTINFORMATION 

Skole: 

Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø 

Tlf.: 57 83 01 88 E-mail: info@sprs.dk 

Kontortid: mandag-fredag kl. 08:00-15:00  

SFO:  

Frederiksvej 5 og 7, 4180 Sorø 

Tlf.: 57 83 57 30  

Klub:  

Frederiksvej 3, 4180 Sorø  

Tlf.: 20 90 41 56  

Bestyrelse:   

Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66,  

e-mail: sha@post11.tele.dk  

Ledelse:  

Skoleleder, Nanna Kofoed Øhrgaard, tlf.: 20 90 41 57, e-mail: 

nkoe@sprs.dk 

Viceskoleleder, administrativ leder, Lene Topshøj, tlf.: 20 90 41 53,   

e-mail: lt@sprs.dk  

Afdelingsleder udskoling, Thomas Wenzell Aziz, tlf.: 20 90 41 50,   

e-mail: thm@sprs.dk 

Afdelingsleder mellemtrin Søren Jul Christiansen, tlf.: 20 90 41 54,  

e-mail: sjc@sprs.dk 

Afdelingsleder indskoling, SFO & Klub, Johnnie Christiansen, tlf.: 20 90 41 58, e-mail: joc@sprs.dk 

Afdelingsleder Musikskole, Tórður á Brúnni, tlf.: 20 90 41 55, e-mail: tb@sprs.dk  

Administration:  

Sekretær, Nina Wagner Søgaard, tlf.: 57 83 01 88, e-mail: info@sprs.dk 

Økonomiansvarlig, Steen Vedsted Sørensen, tlf.: 40 15 96 68, e-mail: svs@sprs.dk 

Kommunikation og presse, Morten Bay Knudsen, tlf: 31 48 61 95, e-mail: mbk@sprs.dk 

Service, Jens Strøyer Christophersen, tlf.: 20 90 41 52, e-mail: jsc@sprs.dk 

Bibliotek:  

Malou Eide Malmdorf, Mie Højland-Nielsen, Pia Hornskov, e-mail: bib@sprs.dk 
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BESTYRELSEN 

Øverste myndighed 

Skolens øverste myndighed er 

generalforsamlingen, som 

afholdes ordinært hvert år i 

april. Mellem 

generalforsamlingerne varetages 

den øverste myndighed af 

skolebestyrelsen, som vælges 

ved generalforsamlingen. 

Bestyrelsesformand 

Bestyrelsesformanden er Steen 

Hahn Andersen. Steen kan 

kontaktes på tlf. 22 69 79 66 

eller e-mail sha@post11.tele.dk.  

Du kan finde yderligere 

kontaktinformation på den 

øvrige del af skolebestyrelsen på 

sprs.dk under ’Kontakt’ og 

’Bestyrelsen’. 

 

 

 

 

 VÆRDIER 

De vigtigste år  

Skolen styrker og udvikler elevernes evner og interesser. Barndommen og ungdommen 

er et mål i sig selv. Det er her identiteten formes, drømmene får luft og modet og 

nysgerrigheden på livet styrkes. 

Livslang læring  

Skolen ruster eleverne til mere uddannelse og en livslang læring. Eleverne får gode 

erfaringer med at gå i skole og med at lære. Alle elever bliver udfordret til det yderste 

af deres potentiale. 

                       En del af fællesskabet  

Skolen er en vigtig del af børnenes liv, og de nyder godt af de store og små 

fællesskaber, som udgør deres dagligdag. De udvikler sig både individuelt og som en 

del af fællesskabet, når de med tryghed og engagement indgår i relationer med andre. 

Fællesskabet på skolen og i klassen er båret af gensidig respekt og ligeværd, hvor 

medansvar og medindflydelse er naturlige forudsætninger. 

               Motiveret og engageret  

  Skolen udvikler gennem forskellige læringsmiljøer elevernes kreative og innovative  

    evner. Alle elever skal være motiverede for læring gennem hele deres skoleforløb, fordi    

    motivation er udviklingens og læringens drivkraft. 

                       De voksne går forrest  

     Skolens medarbejdere arbejder sammen for at give eleverne det bedste udgangspunkt.  

     Udvikling og læring sker i et samspil mellem skole, elev og forældre. Eleverne bliver 

     mødt af anerkendende og professionelle voksne i skolen, og de oplever, at  

     medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde med respekt for  

                       parternes forskellige roller og kompetencer. 

  

Bestyrelsesformanden er Steen 

Hahn Andersen. Steen kan 

kontaktes på tlf.: 22 69 79 66 

eller e-mail: sha@post11.tele.dk. 

Du kan finde yderligere 

kontaktinformation på den øvrige 

del af skolebestyrelsen på sprs.dk 

under ’Kontakt’ og ’Bestyrelsen’. 
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POLITIKKER 

Fraværspolitik 

Sorø Privatskole prioriterer fællesskab og faglighed højt. For at være en del af fællesskabet og få fuldt 

udbytte af fagligheden kræver det, at man er til stede. Derfor er det vigtigt, at vores elever er i skole 

hver dag hele skoleåret.  

Skolen forventer, at eleverne har et lavt fravær. Når eleven alligevel bliver ramt af sygdom, er det 

vigtigt, at forældrene skriver dette til klasselæreren i kontaktbogen på ForældreIntra og ved 

længerevarende sygdomsforløb medsender en lægeerklæring.  

Skolen er af den holdning, at planlagt fravær så vidt muligt skal undgås. Når forældre alligevel, 

tvunget af omstændigheder som f.eks. arbejdspladsens ferieplanlægning, beder om et barns fritagelse, 

påhviler der forældrene et undervisningsmæssigt ansvar og forpligtelse i den pågældende periode.  

Meddelelse om ekstraordinært fravær skal ske til klasselæreren via kontaktbogen på ForældreIntra og 

ved længere fritagelse (mere end 1 dag) til både klasselæreren og skolens viceskoleleder.  

Lektiepolitik 

Lektier tager altid afsæt i kendt stof eller metode. Der skal med andre ord ikke indlæres nyt stof i 

lektiesituationen. De skal give eleverne mulighed for at arbejde med de redskaber, som de lærer i 

undervisningen. Derudover skal de sikre, at eleverne er i stand til at opnå en sikkerhed i brugen af det 

faglige stof, termer og metoder, som kræves af elever i grundskolen.  

Skolen har fokus på følgende 4 lektieformer:  

• Træningslektier: Lektien skal træne eleven inden for faglige områder, som eleven er bekendt 

med og som har været præsenteret i klassen. Eksempel: Regnemetoder som er gennemgået i 

klassen på et tidligere tidspunkt. 3. klasse har arbejdet med multiplikation i matematik. Ved 

timens afslutning kan eleverne vælge mellem tre opgaveark med hver deres sværhedsgrad.  

 

• Forberedelseslektier: Lektien skal motivere og forberede eleven på viden og 

færdigheder, som de skal lære at mestre i en fremtidig undervisning. Eksempel: 

Eleverne læser en novelle derhjemme, som de skal analysere og fortolke i klassen.  

 

• Udbygningslektier: Lektien skal styrke og udvikle elevens viden og færdigheder ved 

at arbejde med stoffet på en anderledes måde. Eksempel: Eleverne formidler et 

allerede kendt stof ved brug af andre medier.  

 

• Integrerede lektier: Lektien der involverer eleven i mange fagområder, som eleven igennem 

fordybende arbejde videreudvikler. Eksempel: Projektarbejde. 

Øvrige politikker 

På skolens hjemmeside under ’Skole’ og ’Politikker’ findes ’Antimobbepolitik’ og ’Sorg og krisepolitik’. 
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 FORVENTNINGER 

 I kan hjælpe jeres barn til en god skoledag ved:  

 At jeres barn møder til tiden og på bedste vis 

passer sin skole.  

 At skoletasken indeholder, hvad der skal bruges til 

dagens undervisning.  

 At jeres barn medbringer madpakke hver dag – 

eller har mulighed for at købe mad i Spisestuen.  

 At jeres barn laver lektier, når det er påkrævet.  

 At jeres barn ved, at man behandler hinanden 

ordenligt.  

 At I forældre holder jer orienteret om barnets 

aktiviteter på skolen.  

 At I forældre bakker skolen op. 

 

 

FORÆLDRENÆVN 

Forældrenævnet består af en repræsentant og en 

suppleant fra hver klasse på skolen. Nævnet har ikke 

selvstændig kompetence, men kan som kontaktled 

mellem skole og forældre være rådgivende og 

inspirerende for forældrekredsen, bestyrelsen, ledelsen 

og lærerne. Valg til forældrenævn finder sted ved første 

forældremøde ved skoleårets begyndelse. 

Forældrenævnet mødes med skolens ledelse tre gange 

årligt og drøfter emner, der alle har betydning for skolen 

og elevernes hverdag.  

 

 

FORÆLDREBETALING 

Der betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000, når eleven tilbydes en plads fra ventelisten. 

Forældrebetaling opkræves normalt 11 måneder om året i perioden 1/8-30/6. Skolen giver 

søskenderabat på 20%. Dvs., første barn (ældste barn) på skolen betaler fuld pris, og de efterfølgende 

børn betaler 80% af normalprisen. Skolen har Betalingsservice. Der reguleres normalt en gang om året 

til et skoleårs begyndelse. 

Bankoplysninger 

Skolens bank er Nordea med følgende registrerings- og kontonummer: 2300 6262582998. 

Spørgsmål 

Kontakt skolens økonomiansvarlige, Steen Vedsted Sørensen, tlf.: 40 15 96 68, e-mail: svs@sprs.dk, 

hvis du har spørgsmål omkring økonomi. 
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Skole 

→ 0.-9. årgang   kr. 1.560 x 11 mdr.  

 

Der gives søskenderabat på 20%. Første barn 

(ældste barn) på skolen betaler fuld pris, de 

efterfølgende børn betaler 80% af normalprisen.  

 

Lejrskole 

→ 2. årgang   kr.    500  (Skælskør Lystskov) 

→ 5. årgang   kr. 1.440  (Skagen) 

→ 8. årgang   kr. 2.250  (Tjekkiet)  

→ 9. årgang   kr. 1.800  (Berlin)  

 

Lejrskolebetalingen for 2. årgang opkræves d. 1/8 

og 1/9. Lejrskolebetalingen for 5., 8. og 9. årgang 

opkræves over 6 rater det pågældende skoleår d. 

1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 og 1/1. 

 

SFO  

→ 0.-3. årgang   kr. 1.375,- pr. mdr.  

 

Der gives søskenderabat på 20%. Første barn 

(ældste barn) på skolen betaler fuld pris, og de 

efterfølgende børn betaler 80% af normalprisen. 

I sommerferien er der særskilte betalingsuger. 

 

Klub  

→ 4.-6. årgang   kr. 615,- pr. mdr.  

 

Der gives ikke søskenderabat i klubben. Der vil 

være egenbetaling på ture uf af huset. Klubben 

følger skolens ferieplan, men tilbyder ture til Vilde 

Vulkaner og Vesterhavet i hhv. første og sidste 

uge af sommerferien.  

Musikskole 

→ Hold            kr. 0.975,- pr. halvår  

→ Solo             kr. 1.950,- pr. halvår 

→ Kor                 Gratis 

 

Hold - karrusel (0.-2. årg.) eller samspil (3.-9. 

årg.). Solo - sang eller instrument (2.-9. årg).  

Kor - spire (0.-3. årg.) eller skole (4.-9. årg.)  

 

Buskort 

Der kan ansøges om skolekort på Rejsekort for 

barnet til befordring mellem skole og hjem. 

Betaling for skolekortet opkræves sammen med 

skolepenge for september måned. 

 

Buskort-zonepriserne er:   

VT ZONER:  

2 zoner   kr. 1.810  

3 zoner   kr. 2.650  

4 zoner   kr. 3.485  

5 zoner   kr. 4.275  

ZONER på tværs: 

2 zoner   kr. 1.655  

3 zoner   kr. 2.455  

4 zoner   kr. 2.530  

5 zoner   kr. 3.355  

 

I skoleåret 2018-19 refunderer skolen 50% af 

udgiften. Udover zoneprisen opkræves der kr. 50 

for selve Rejsekortet. 

 

 

Skolemælk & skolefrugt 

Forældre har mulighed for at tilmelde deres barn 

mælkeordning, hvis barnet ønsker at få leveret 

frisk mælk alle hverdage på skolen.  

 

Tilmelding og betaling: 

→ ww.skolemaelk.dk 

 

Skolefest & Festival 

Skolefestpriserne offentliggøres forud for 

skolefesten d. 9. marts. Festivalpriserne 

offentliggøres forud for festivalen 24. maj. 

Billetsalget sker ligeledes forud for begivenheden. 

 

Spisestuen 

Elever i 3.-9. klasse kan købe sund og frisklavet 

mad i Spisestuen, som er tilberedt af skolens kok. 

Betaling sker kontant eller med MobilePay  

(nr. 6 2 4 99). 
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FORSIKRINGER 

Skolen forventer, at elevernes forældre har en almindelig familieansvars- og ulykkesforsikring.  

Skolen har en række forsikringer. Deriblandt en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker f.eks. 

tandskader, og en rejseforsikring, der dækker i forbindelse med rejser til udlandet. Forsætlige skader 

dækkes dog ikke af skolens forsikring. Skolens iPad er også omfattet af en forsikring. Forsætlige 

skader dækkes dog ikke af skolens forsikring. Forsætlige skader eller slidtage af skolens iPad-cover og 

oplader dækkes heller ikke af skolens forsikring.  

 

 

 

 

 

BYGNINGER & LOKALER 

Bygninger 

Skolen består af følgende 10 forskellige bygninger (se lokaleoversigten):  

 Frederiksvej 1: Musikhus  

 Frederiksvej 2 (Teknisk skole): 

Fysik/kemi, klasselokaler for 3. årgang. 

 Frederiksvej 4: Bibliotek, IT-vejleder, 

lærerarbejdspladser og klasselokaler for 2. 

årgang.  

 Frederiksvej 5 (Frøhuset): SFO, 

klasselokaler for 0. årgang. 

 Frederiksvej 6: Klasselokaler for 4. årgang 

og 5. årgang.  

 Frederiksvej 7 (Kærnehuset): SFO, 

klasselokaler for 1. årgang og 2. årgang.  

 Frederiksvej 8: Administration og lærerværelse.  

 Frederiksvej 10: Spisestuen, klasselokaler for 8. årgang og 9. årgang. 

 Nybygning: Kunst & håndværk, klasselokaler for 6. og 7. årgang.  

 Salen: Gymnastiksal, Scene, Musiklokale. 

Lokaler  

Alle vores klasselokaler og faglokaler har numre.  

De(t) første ciffer indikerer bygningens nummer. Det andet ciffer indikerer etagen. Det tredje og sidste 

ciffer indikerer nummeret på lokalet.  

Eksempel: Lokale 10 1 4 er placeret i bygningen Frederiksvej 10, 1. sal, lokale nr. 4. 

Du kan se billeder af bygningerne og hente lokaleoversigten på skolens hjemmeside under ’Skole’ og 

’Bygninger og lokaler’. 
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LOKALEOVERSIGT 
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RINGETIDER 

 

0.-3. årgang 

8:00-8:45 lektion 

8:45-9:30 lektion 

9:30-9:50 10-pause 

9:50-10:35 lektion 

10:35-11:20 lektion 

11:20-12:10 12-pause 

12:10-12:55 lektion 

12:55-13:40 lektion 

 

0. årgang  

En del af skemaet på 0. årgang er legetid og eleverne 

har også mentale pauser, bevægelseslege m.m. i løbet 

af dagen. Eleverne spiser madpakker fra kl. 11.00. 

0.-3. årgang 

Eleverne på 0.-3. årgang har en ugentlig fællessamling 

i salen i første lektion, kl. 8.00-8.10, hvor forældre er 

velkomne. Dette vil fremgå af fællessamlingsskemaet. 

4.-6. årgang 

Eleverne på 4.-6. årgang har fri kl. 13.40 en dag om 

ugen. Dette vil fremgå af skemaet. 

5. årgang 

Eleverne på 5. årgang har svømning en gang om ugen. Svømmeundervisningen løber frem til kl. 15.00 

for 5.Y og 5.Z. 5.Y om onsdagen og 5.Z om fredagen. Dette vil ikke fremgå af skemaet. 

7. årgang 

Skolen har afsat 2 lektioner om ugen til de elever, som går til konfirmationsforberedelse. Elever som 

ikke går til konfirmationsforberedelse har fri i disse lektioner. 

0.-9. årgang 

Eleverne på 0.-9. årgang har en ugentlig fællessamling i salen med deres venskabsklasse i 12-pausen, 

kl. 12.00-12.10. Dette vil fremgå af fællessamlingsskemaet.  

4.-9. årgang 

8:00-8:45 lektion 

8:45-9:30 lektion 

9:30-9:50 10-pause 

9:50-10:35 lektion 

10:35-11:20 lektion 

11:20-12:10 12-pause 

12:10-12:55 lektion 

12:55-13:40 lektion 

13:40-13:45 pause 

13:45-14:30 lektion 
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FERIEPLAN 

                2018 Antal skoledage Antal fridage 

August Første skoledag  

mandag den 13. august 2018 kl. 9.00 
15 16 

September  20 10 

Oktober Efterårsferie  

fra lørdag den 13/10  

til søndag den 21/10 (inkl.) 

18 13 

November  22 8 

December Juleferie  

fra lørdag den 22/12 (inkl.) 

 

 

 

15 16 

                  2019 Antal skoledage Antal fridage 

Januar Juleferie  

til søndag den 6/1 2018 (inkl.) 
19 12 

Februar Vinterferie  

fra lørdag den 9/2  

til søndag den 17/2 (inkl.) 

15 13 

Marts  22 9 

April Påskeferie  

fra lørdag d. 13/4  

til mandag den 22/4 (inkl.) 

16 14 

Maj St. Bededag  

fredag den 17/5 

Kr. Himmelfartsferie  

fra torsdag den 30/5 

20 11 

Juni Kr. Himmelfartsferie  

til søndag den 2/6 (inkl.) 

Grundlovsdag 

onsdag den 5/6 (inkl.) 

Pinseferie  

fra lørdag den 8/6  

til mandag den 10/6 (inkl.) 

Sommerferie 

 fra lørdag den 29/6 (inkl.) 

18 12 

Juli  

 
0 31 

Samlede antal skole- og fridage  200 165 



   | 14 af 32 
. 

VIGTIGE DATOER 

Skolen forventer, at elever og forældre følger løbende med på opslagstavlen og i aktivitetskalenderen 

på ElevIntra og ForældreIntra. Nedenstående overblik er kun vejledende, da der kan ske forskellige 

ændringer i løbet af skoleåret. 

2018 

● August: Sommerferie; Nye børn i SFO; Klub-koloni Vesterhavet; Første skoledag; Datoer på skole-

hjem-samtaler; Datoer på forældrenævnsmøder; Elevrådsdag; Musikskole starter; Fordybelsesfag 

starter; Fællessamlinger starter; Kordag; 1. og 2. projektdag 7. årg., 1. projektdag 8. og 9. årg.; 

Åbent hus for nye elever. 

● September: Skolens fødselsdag; DSD-overrækkelse; F-uge; Projektuge 7. årg.; Praktik 9. årg.; 

Høstgudstjeneste 0.-3. årg.; Lejrskole 2. årg., 5. årg., 7. årg., 8. årg.; Skolefoto; Omfoto. 

● Oktober: 2. projektdag 8. og 9. årg.; Efterårskoncert; Lola Jensen arrangement; Motionsdag; 

Efterårsferie; SFO efterårsferieåben; Halloween. 

● November: F-uge; Børnerettighedsdag; Talentcamp 7. årg; Terminsprøver 8.-9. årg; Politiker for 

en dag; Fordybelsesfagvalg 4.-6. årg. 

● December: MGstoreP; Kordag; Lucia; Projektuge 8.-9. årg.; Projektfremlæggelser 8.-9. årg.; 

Juleafslutning i klosterkirken; Juleferie. 

2019 

● Januar: Skolestart. 

● Februar: Uge sex; Vinterkoncert; Vinterferie; Sorø Filmfestival; SFO vinterferieåben. 

● Marts: Trivselsdag; Fastelavn; F-uge; Kordage; Studiepraktik 8. årg.; Skolefest; Deutsches 

Sprachdiplom prøve. 

● April: Kastanjebal 9. årg.; Lejrskole 9. årg.; Påskeferie; SFO påskeferieåben; Deutsches 

Sprachdiplom prøve; Generalforsamling; Offentliggørelse af udtræksfag; Forårskort. 

● Maj: Cambridge prøve; Skriftlige prøver 9. årg.; St. Bededag; F-uge; Cyklistprøve; Terminsprøver 

8. årg.; Festival; Sidste skoledag 9. årg.; Kr. Himmelfartsdag. 

● Juni: Grundlovsdag; Mundtlige prøver 9. årg.; Pinseferie; Cyklistprøve finale; Skolepatrulje tur; 

Besøgsdag nye elever; Sommerkoncert; MGlilleP; Kordag; Dimission; SkoleKor Tivolitur; 

Klasselærerdag; Bogaflevering; OL sidste skoledag; Sommerferie. 

● Juli: Særskilt betalingsuge SFO; Klub Vilde Vulkaner; Sommerferie. 
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FØRSTE SKOLEDAG 

 Første skoledag er mandag den 13. august 2018.  Alle 

elever starter samme dag i august måned. Vi mødes i 

den store skolegård kl. 9.00, hvor vi byder hinanden 

velkommen til det nye skoleår. Efter fællessamlingen 

følger klasselærerne klasserne ud i deres respektive 

klasselokaler, hvor der er klasselærerdag indtil kl. 

11:35.  

SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut.  

Skoleskemaet træder i kraft efter første skoledag. 

Fordybelsesfagene starter 15. august. Musikskole 

begynder 20. august. Fællessamlinger starter 20. august. Datoer for skoleårets forældresamtaler og 

forældrenævnsmøder bliver meldt ud kort efter skolestart.  

 

SKOLEFOTOGRAFERING 

Alle elever fotograferes en gang årligt - henholdsvis 

klassevis og enkeltvis. Hvorefter der er mulighed for at 

købe billederne direkte hos fotograf Kim Lundsgaard, 

www.a-fotograf.dk. Datoerne for fotografering er fra 

den 3.-7. september. Omfotografering finder sted den 

26. september.  

Alle elever fotograferes, da billederne anvendes i 

skolens interne elevadministration. Skolen tager 

desuden løbende billeder af skolens elever i forskellige 

situationer. Der tages f.eks. billeder af elever, som 

modtager eksamensbeviser, arbejder i klasserne, leger i 

skolegården og lignende. Disse billeder lægges på 

skolens hjemmeside, ElevIntra, ForældreIntra eller 

sociale medieplatforme, ligesom de kan bruges i relevante brochurer og foldere. 

 

FÆLLESSAMLINGER 

Der er fællessamlinger for 0.-9. årgang én gang om ugen med venskabsklassen. 0.-3. årgang har 

derudover en fællessamling, hvor forældre er meget velkomne til at deltage. De aktuelle tidspunkter 

fremgår af fællessamlingskemaet på ElevIntra og ForældreIntra. Fællessamlingerne er aflyst i 

fordybelsesugerne (F-uge) og på skoledage med specielle aktiviteter. 

 

HØSTGUDSTJENESTE 

Eleverne i indskolingen tager til Høstgudstjeneste i Sorø Klosterkirke tirsdag d. 11. september (datoen 

er ikke bekræftet endnu), hvor de medbringer forskellige høstgenstande som korn, frugt eller lignende. 

Der er normal undervisning før og efter Høstgudstjenesten. Familier er velkomne til at deltage i kirken. 
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LEJRSKOLER 

Der er planlagt følgende lejrskoler i skoleåret 2018-19:  

• 2. årgang, Skælskør Lystskov, 12.-14. september 2018  

• 5. årgang, Skagen, 10.-14. september 2018  

• 7. årgang, Kongsøre Skov & Næbbe, 5.-6. september 2018 

• 8. årgang, Tjekkiet, 9.-14. september 2018 

• 9. årgang, Berlin, 9.-12. april 2019 

 

MOTIONSDAG 

Fredag, den 12. oktober, før efterårsferien, afholder vi 

skolens motionsdag. Eleverne møder på skolen kl. 8:00, 

hvorfra de går samlet ned til Flommen. Her er der løbe– 

og vandreruter på hhv. 2,5 km og 4,5 km. Dagen 

afsluttes kl. 11.35 i amfiteatret med kåringer og 

fællessang, hvor forældre er velkomne til at deltage. 

SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut. 

 

 

BØRNERETTIGHEDSDAG 

Tirsdag d. 20. november fejrer vi som Red Barnet 

Ambassadørskole FN’s børnerettighedsdag på skolen i 

samarbejde med Red Barnet. Børnerettighedsdagen består  

af forskellige projekter og arrangementer fordelt på 

indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi sætter børns 

rettigheder på skoleskemaet denne dag, fordi det er vigtigt,  

at eleverne lærer deres rettigheder at kende, så de kan  

blive bedre til at passe på sig selv og hinanden og sige fra 

over for f.eks. overgreb og mobning. 

 

JULEAFSLUTNING 

Fredag d. 21. december, før juleferien, holder vi skolens juleafslutning i Sorø Klosterkirke. Alle elever 

møder på skolen kl. 8:00 til klasselærerdag. Kl. ca. 10:30-12:00 går vi i kirke og afslutter året med 

salmesang og oplæsning af juleevangeliet. Forældre er meget velkomne til at deltage i festlighederne i 

kirken (Vigtigt! Der er tale om ståpladser til forældrene pga. pladsmangel).  

SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut. 
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FASTELAVN 

Mandag d. 4. marts fejrer vi fastelavn på skolen. 

Eleverne i 0.-6. klasse møder udklædte om morgenen, 

hvorefter vi slår katten af tønden i salen og i 

skolegården. Efterfølgende er der fastelavnsboller og 

juice til alle eleverne samt kåringer af kattekonger, 

kattedronninger og bedste udklædning. Der er normal 

undervisning før og efter Fastelavn. 

 

 

TRIVSELSDAG 

Fredag d. 1. marts afholder vi Skolernes Trivselsdag.  

Skolernes Trivselsdag afholdes som regel den første   

fredag i marts eller i forbindelse med en af skolens  

fordybelsesuger. Trivselsdagen giver fælles  

oplevelser og markerer samhørigheden på skolen.   

Vi bruger trivselsdagen til at synliggøre vores  

trivselsarbejde i klasserne og markere, at vi arbejder   

aktivt med trivsel herunder forebyggelse af mobning.  

 

SKOLEFEST 

Lørdag d. 9. marts er der skolefest i Sorø Hallen. 

Skolefesten er årets helt store festdag for elever og 

familier på tværs af klasser og årgange. Der er mulighed 

for at købe mad og drikke, og vi underholder med 

drama+musik. Det er muligt at købe billetter med mad, 

hvis der ønskes bespisning forud for resten af 

skolefesten. Ellers kan der købes biletter med 

drama+musik, hvor eleverne fra fordybelsesfaget Drama 

& musik opfører årets dramastykke, efterfulgt af kaffe og 

kage samt livemusik og diskotek.  

 

KASTANJEBAL 

Fredag d. 5. april er der Kastanjebal for eleverne på 9. årgang. Eleverne møder i galla for at danse 

sammen til ære for kastanjetræet og 10 år på Sorø Privatskole. 

. 

GENERALFORSAMLING 

I henhold til vedtægterne indkalder skolen forældrekredsen til ordinær generalforsamling tirsdag 30. 

april i salen. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne 

varetages den øverste myndighed af skolebestyrelsen, som vælges ved generalforsamlingen. 
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CYKLISTPRØVE 

Skolens 6. klasser deltager i cyklistprøven i maj og juni med de øvrige 6. klasser i Sorø Kommune, 

hvor eleverne kan kvalificere sig til cyklistprøvefinalen. 

 

FESTIVAL 

Fredag d. 24. maj er der festival på skolen. Festivalen er 

afslutningen på skoleårets sidste fordybelsesuge (F-uge). 

Festivalen er en anderledes skoledag for børn og voksne 

med boder, musik, udstillinger, fællesspisning m.m. 

Eleverne er på skolen fra kl. 8:00-19:00. Den første del 

af dagen forbereder vi os på, at tage imod alle de 

voksne, så vi kan holde officiel åbning kl. 14. Kl. 17 er 

der fællesspisning i skolegården. Festivalen slutter kl. 19. 

 

 

FORDYBELSESUGER 

I skoleåret 2018-19 har vi 4 fordybelsesuger (F-uger)   

i hhv. uge 37, 47, 10 og 21. I fordybelsesugerne erstattes   

elevernes normale skema med undervisningstid fra   

kl. 8:00-12:55. Formålet med fordybelsesugerne er, at   

eleverne fordyber sig med ét enkelt fag/emne i en hel   

skoledag eller flere. Det giver mulighed for samarbejde på   

tværs af klasser og årgange, og der skabes mulighed for emnearbejder og projektarbejder. I 

fordybelsesuger er fællessamlingerne aflyst, og der er ingen undervisning i Musikskole.  

 

PROJEKTUGER/DAGE 

På 7. årgang er der en enkeltstående projektdag samt en sammenhængende projektuge, hvor en af 

dagene er afsat til fremlæggelser. Eleverne er i skole alle dage fra kl. 8:00-12:55. For 8. og 9. årgang 

er der en projektdag samt en projektuge, hvor grupperne til sidst afleverer deres projekt mellem kl. 

11-12. Der er afsat to dage til fremlæggelser. Eleverne er i skole alle dage fra kl. 8:00-12:55. Der 

arbejdes med informationssøgning, disponering af tid, samarbejde i gruppen og med lærer/vejleder, 

opstilling og opfyldelse af problemstilling, fremlæggelsesform m.m. Dette sker i en progressiv proces 

hen over de tre år i udskolingen, hvor kravene gradvist øges. Slutmålet er, at eleverne kan leve op til 

de officielle krav, der er for projektopgaven i 9. klasse.  

 

SIDSTE SKOLEDAG 

Sidste skoledag, d. 28. juni, fejres med OL, hvor alle elever dyster i diverse discipliner. Eleverne møder 

i skole som normalt kl. 8:00, hvorefter de bliver delt i lande på kryds og tværs af klasser og årgange 

med de ældste elever som holdkaptajner. Dagen afsluttes i amfiteateret, hvor vi ønsker hinanden god 

sommerferie. Skoledagen slutter ca. kl. 12. Forældre er altid velkomne til at være med i afslutningen.  

SFO og Klub åbner, når skoledagen er slut. 
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STUDIETID 

Formålet med studietid er at indarbejde rutiner og arbejdsmønstre, der kan gavne elevens faglige 

kompetencer og læringsstrategier. Studietid sigter mod at opøve sociale og relationelle  

kompetencer, der kan gavne i såvel nuværende som senere uddannelsesforløb. Studietiden giver  

desuden mulighed for at støtte eleverne i gruppearbejdet, i lektiesituationen og ved at planlægge  

korte fagkurser. I studietiden vil der være lærere tilstede, som kan give faglig støtte i lektiesituationen. 

 

 

 

 

LÆSEBÅND 

Med den nye skolestruktur indgår læsebånd som en del   

af danskundervisningen. Derudover har skolen en   

forventning om, at eleverne læser 30 min. derhjemme   

hver dag.  

 

 

IDRÆT/SVØMNING/FORDYBELSESFAG 

0.-2. årgang har idræt i skolens egen gymnastiksal.  

3.-9. årgang har idræt i Sorø Hallen. Eleverne går til og 

fra disse timer i de tilstødende frikvarterer. Elever i 3. 

klasse vil blive fulgt til og fra Sorø Hallerne. Fra 

skoleårets start og frem til efterårsferien foregår 

idrætsundervisningen udendørs. Fra efterårsferien og 

frem til påskeferien foregår idrætsundervisningen 

indendørs. Idrætsundervisningen rykker igen udendørs 

efter påskeferien. Sorø Helsebad udgør rammerne for 

svømmeundervisningen på 5. årgang. Eleverne går til og 

fra disse timer i de tilstødende frikvarterer. Alle elever 

klæder om og bader i forbindelse med idræts- og svømmeundervisningen. Svømmeundervisningen 

løber frem til kl. 15.00 for 5.Y og 5.Z (ikke 14.30, hvor eleverne normalt har fri). Sorø Fri Fagskole 

udgør rammerne for fordybelsesfagene madkunst og gastronomi på 4.-6. årgang og 7.-9. årgang. 

Eleverne går til og fra disse timer i de tilstødende frikvarterer. 

 

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 

I skoleåret 2018-19 er der afsat 2 lektioner konfirmationsforberedelse om onsdagen på 7. årgang. 

Konfirmationsforberedelsen finder sted i den valgte kirke/sognegård og på skolen. På Sorø Sogns 

hjemmeside ligger informationer om de kommende års konfirmationer i Sorø Sogn. Her kan I bl.a. 

finde datoer med mere. Ellers er I velkomne til at kontakte præsten i jeres sogn/kirke eller 

kirkekontoret. Elever som ikke går til konfirmationsforberedelse har fri i disse lektioner. 
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FORDYBELSESFAG 

Formålet med fordybelsesfagene er at styrke elevernes forståelse af verden omkring os samt at 

arbejde med tillærte kompetencer i konkrete opgave- og problemløsningsforløb. Eleverne vælger 

fordybelsesfag efter interesse og kompetencer. Eleverne på 4.-6. årgang vælger fordybelsesfag for 

første halvdel af det kommende skoleår i juni og igen til december for anden halvdel af skoleåret. 

Eleverne på 7.-9. årgang vælger fordybelsesfag for det kommende skoleår i juni. Eleverne kan som 

udgangspunkt ikke skifte fordybelsesfag i løbet af skoleåret. Lektionerne ligger som to 

sammenhængende lektioner om ugen fælles for hhv. mellemtrinnet og udskolingen, så alle elever har 

fordybelsesfag på samme tid.  

 

FRIKVARTERER 

Skolen har lange pauser for at give bedre plads til leg 

og spisning imellem lektionerne. På den måde er der 

både tid til madpakker samt leg og bevægelse. 10-

pausen er på 20 min. 12-pausen er på 50 min. De 

første 15 min. foregår i klassen med spisning, mens 

resten af pausen er i gården eller klassen alt efter om 

eleverne må være indenfor. 4.-9. årgang har desuden 5 

min. sidst på dagen. Eleverne i legeboden/legepatruljen 

hjælper med at sætte gang i aktiviteterne i pauserne. 

Det er ikke tilladt at tage skolens iPads med ud i 

frikvarterne. 

 

IT I UNDERVISNINGEN 

Skolen prioriterer IT i undervisningen meget højt. På 1.-

6. årgang stiller vi skolens iPads til rådighed for alle 

elever. På 7.-9. årgang medbringer alle elever deres 

egen Macbook/ computer på skolen. Dertil tilbyder skolen 

Office 365 til alle elever. Formålet med IT i 

undervisningen er at accelerere elevernes læring og 

hæve det faglige niveau. Særligt stort forventes 

potentialet at være i forhold til inklusion og 

undervisningsdifferentiering. Skolen anbefaler af 

pædagogiske og praktiske årsager MacBook på 7.-9. årgang, men det er ikke et krav. En almindelig 

standardcomputer dækker behovet. Udskolingseleverne har i højere grad brug for en Macbook/ 

computer med ordentlig skærmstørrelse, tastatur og mus, da de går til prøver og kravene i 

undervisningen er større. Derudover er nogle programmer, f.eks. Excel, nemmere at bruge på 

Macbook/computer. 

 

DUKSEORDNING 

Eleverne på 0.-9. årgang er klassens dukse på skift. F.eks. fejer de gulvet, rengør tavlen og borde, 

tømmer papirkurven og åbner vinduer for udluftning ved skoledagens afslutning. Dette gælder også i 

faglokaler. Rengøringen, som tager ca. 5.-10 min., foregår umiddelbart efter sidste lektion. Læreren 

har ansvaret for, at det bliver gennemført samt at de øvrige elever forlader lokalet.  
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TESTNING 

Skolen benytter læsevejledere i dansk og matematikvejledere i matematik. Vejlederne samler alle 

resultater fra de diagnostiske test, som faglærerne tager i klasserne. Herefter afholdes der 

klassekonferencer i de respektive fag. Disse klassekonferencer har til hensigt at sætte fokus på 

lærernes undervisning med henblik på at højne den enkelte elev fagligt. Skolens eget testprogram har 

vist en solid faglighed i dansk og matematik på alle årgange. Skolen har derudover et testprogram 

med test i både natur/teknologi og i engelsk. Skolen deltager desuden i de nationale test. Skolen 

deltager i nationale test i udvalgte fag på udvalgte årgange. 

 

BIBLIOTEK 

Lige i skolens hjerte er biblioteket placeret. Her kan  

alle elever og lærere hente inspiration til projekter, 

undervisning og opgaveskrivning. Biblioteket fungerer 

som det forlængede klasseværelse, der er med til at 

understøtte en god og aktiv læseudvikling og en faglig 

fordybelse. Derudover er det eventyrets holdeplads. 

Bibliotekaren læser den gode historie sammen med de 

yngste årgange og deler deres glæde ved litteraturen 

med de ældste. I frikvartererne er der plads til både 

fordybelse og hygge.  

Spørgsmål 

Kontakt skolebibliotekarerne er Malou Eide Malmdorf, Mie Højland-Nielsen, Pia Hornskov, e-mail: 

bib@sprs.dk, hvis du har spørgsmål til biblioteket. Se åbningstiderne på skolens hjemmeside under 

’Skole’ og ’Bibliotek’. 

 

BUSKORT 

Der kan ansøges om skolekort til Rejsekort for barnet til befordring mellem skole og hjem. Læs mere 

om reglerne for buskort med 50% egenbetaling på skolens hjemmeside under ’Skole’ og ’Buskort’. 

 

SFO 

Skolens SFO kan benyttes af elever på 0.-3. årgang alle 

skoledage mandag-torsdag kl. 6:30-8.00 og til kl. 17:00 

og fredag til kl. 16:30. SFO’en har lokaler i Frederiksvej 

5 og 7, men kan også benytte nogle af skolens 

faglokaler, f.eks. salen og musik, når der er behov. Er 

barnet tilmeldt SFO koster det kr. 1.375.- pr. mdr. Der 

gives søskenderabat på 20%. Dvs., første barn (ældste 

barn) på skolen betaler fuld pris, mens de efterfølgende 

børn betaler 80%af normalprisen. SFO’en er lukket 

mellem jul og nytår og fredag efter Kr. Himmelfartsdag. 

I sommerferien er der særskilte betalingsuger. 
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KLUB 

Skolens klub kan benyttes af elever på 4.-6.årgang alle 

skoledage mandag-torsdag til kl. 17:00 og fredag til kl 

16:30. Klubben befinder sig i egne lokaler i Frederiksvej 

3, hvor der er trådløst netværk og gode muligheder for 

leg og fordybelse. Derudover er der en dejlig grøn have 

med de muligheder, som det indebærer. Klubben kan 

også benytte nogle af skolens faglokaler, når der er 

behov. Er barnet indmeldt i klub koster det kr. 615,- pr. 

mdr. Der vil i forbindelse med aftenarrangementer eller 

turdage være en mindre egenbetaling (f.eks. entre på 

museum). Der gives ikke søskenderabat i klubben. 

Klubben følger skolens ferieplan og rejser til Vilde Vulkaner og Vesterhavet i hhv. første og sidste uge 

af sommerferien. 

 

LEGEBOD/LEGEPATRULJEN 

Legeboden/legepatruljen er en central del af frikvarterne på skolen, når eleverne gennem en frivillig 

indsats sætter gang i legen. I den lille skolegård har eleverne orange veste på, så de er let 

genkendelige for de andre elever. Eleverne i den store skolegård står også for udlån af bolde, 

sjippetorve, stylter osv. På den måde er de med til at sikre, at alle har mulighed for at bruge 

frikvarterene aktivt. 

 

MUSIKSKOLE 

Musikskolen tilbyder hvert år en række frivillige 

undervisningstilbud. Undervisningen har en 

brugerbetaling og foregår efter den normale skoletid. 

Eleverne kan vælge mellem: Hold karrusel eller samspil 

og det koster kr. 950,- pr. halvår. Hold er gratis, hvis 

man er tilmeldt SFO og Klub. Solo sang eller instrument 

koster kr. 1.950,- pr. halvår (nybegyndere kommer på 

hold for nybegyndere, som koster kr. 950,-pr. halvår). 

Kor spire eller skole er gratis for alle. De frivillige 

undervisningstilbud vælges for et år ad gangen. 

Tilmeldingen til undervisningen er bindende for hele sæsonen. Undervisningen følger skolen med de 

aflysninger, det indebærer. Der er ikke undervisning i fordybelsesuger/dage. Læs mere på skolens 

hjemmeside under ’Musikskole’. 

Spørgsmål 

Kontakt skolens afdelingsleder for Musikskole, Tórður á Brúnni, tlf.: 20 90 41 55, e-mail: tb@sprs.dk, 

hvis du har spørgsmål omkring musikskolen. 

 

KARAKTERER 

Skolen giver karakterer i alle fag med undtagelse af fordybelsesfag til eleverne på 7.-9. årgang. 

Eleverne modtager karakterer tre gange i løbet af skoleåret. Datoerne fremgår af aktivitetskalenderen. 
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ELEVRÅD 

Elevrådet er en betydelig del af skolen, hvor eleverne   

gennem en frivillig indsats varetager elevernes interesser. 

Elevrådsarbejdet giver et indblik i, hvordan et råd   

arbejder under demokratisk forhold. Elevrådet tager også  

initiativ til eller igangsætter, forskellige aktiviteter eller   

projekter på skolen til glæde for eleverne og til gavn for   

den fælles trivsel på skolen. F.eks. MGstoreP og MGlilleP, hvor hver klasse fra hhv. udskolingen og 

mellemtrinnet deltager med et musiknummer under et bestemt hovedtema. Elevrådet består af en 

elevrådsrepræsentant og en elevrådssuppleant fra hver klasse på 4.-9. årgang. I slutningen af 

skoleåret er der valg i hver klasse. I starten af skoleåret mødes elevrådet til den årlige elevrådsdag. 

Her brainstormer de og vælger emner til det kommende års arbejde. 

 

SKOLEPATRULJE 

Skolepatruljen er en vigtig del af skolen, når eleverne 

gennem en frivillig indsats hjælper de andre elever 

sikkert i skole. Det er eleverne på 6. årgang, som kan 

melde sig til skolepatruljen. Belønningen er en tur til 

Hansapark sidst på skoleåret.  

 Skolepatruljen står om morgenen i 

fodgængerfeltet på Frederiksvej i tidsrummet 

mellem kl. 7:50 og 8:05.  

 Skolen beder alle respektere skolepatruljens 

anvisninger og huske på, at standsning og parkering kun er tilladt i de afmærkede båse på p-

pladsen (bagved Frederiksvej 5).  

 

SCIENCE OG TALENT 

Skolen er certificeret Science og Talent skole, fordi vi   

skaber et læringsmiljø, der øger elevernes faglige  

præstation, og hvor også de særligt talentfulde elever   

bliver en naturlig del af skolens virke. Gunhild (GEM)   

og Simon (SEN) er uddannede talentvejledere.  De  

hjælper med identificeringen af elever med talent   

eller særlige forudsætninger og planlægning af  

undervisningen. 

 

UDDANNELSESVEJLEDNING 

Skolens uddannelsesvejledning varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kontakt skolens 

UU-vejleder, Helle Poulsen, tlf.: 30 10 69 87, e-mail: hpo@uuvestsjaelland.dk, hvis du har spørgsmål 

omkring uddannelsesvejledning. Træffetid på skolen er onsdage kl. 9-13. Slagelse Kommune har valgt 

at stoppe samarbejdet med Sorø Kommune om uddannelsesvejledningen. Skolen afventer, hvad det 

får af betydning fremover.  
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SUNDHEDSPLEJE 

Skolen er tilknyttet sundhedsplejersken Sine Rex/  

Elisabeth Rasmussen. Kontakt: tlf. 40 24 09 83/  

22 52 69 42, e-mail sire@soroe.dk/elra@soroe.dk.  

Sundhedsplejersken tilbyder følgende på skolen:  

→ Indskolingsundersøgelse. Formål: Barnets   

helbred, trivsel og sundhedsmæssige   

skoleparathed vurderes. Det er vigtigt, at  

forældrene er til stede sammen med barnet.  

→ Udskolingsundersøgelse. Formål: En vurdering af helbred og sundhed ved skolegangens 

afslutning. Unge over 15 år kan selv give samtykke til undersøgelsen.  

→ Sundhedspædagogiske aktiviteter på 4. og 8. klassetrin. Temaer kan f.eks. være pubertet, 

kammeratskab, mobning, prævention og seksuelt overførte sygdomme.  

→ Individuel samtale/undersøgelse i 6. og 9. klasse.  

→ Behovssamtale og undersøgelse på alle klassetrin.  

Elever og forældre kan altid få rådgivning og vejledning hos sundhedsplejersken, når behovet opstår. 

 

TANDPLEJE 

Skolen er tilknyttet Sorø Kommunale Tandpleje, Rådhusvej   

6, 4180 Sorø, tlf.: 57 87 67 50, e-mail: tandplejen@soroe.dk,   

man.-tors. kl. 8.00-16.30, fre. kl. 8.00-13.30. Læs mere på 

http://soroe.dk/sundhed-og-sygdom/tandlaege. Sorø   

Kommunale Tandpleje tilbyder alle kommunens børn og unge  

fra 0 til 18 år gratis tandpleje. Tandplejen omfatter foruden 

regelmæssige undersøgelser af tænder, alle former for nødvendig behandling. Ved undersøgelserne 

kontrolleres desuden, hvordan tandstillingen udvikler sig, og bliver der behov for tandregulering, 

udføres den også i den kommunale tandpleje. De regelmæssige undersøgelser foregår ca. hver 18. 

måned eller oftere, hvis der er behov for det. Eleverne i de yngste klasser får tilsendt individuelle tider 

til undersøgelse sammen med deres forældre. De ældre elever får også individuelle tider. Nogle 

kommer med deres forældre, mens andre selv kommer til klinikken. Ingen børn og unge får foretaget 

større behandlinger, før der er truffet aftale herom med forældrene. 

 

TILSYN 

Private skoler skal have tilknyttet en ekstern tilsynsførende, der er certificeret til at gennemføre 

evaluering efter en evalueringsmodel, som er godkendt af Undervisningsministeriet. Skolens 

tilsynsførende er Bjarne Møller Pedersen. Han er uddannet lærer og naturvejleder og har derudover 

diplomuddannelser i ledelse og matematik. Bjarne har haft lederjobs på Holbæk Naturskole og i 

folkeskolen. I dag er han vendt tilbage til lærergerningen i folkeskolens overbygning i de naturfaglige 

fag i Holbæk kommune. Han har erfaring som tilsynsførende fra Hellested og Mern friskoler. Skolens 

tilsynsførende har været positive overfor kvaliteten af skolens faglighed, og har ved flere møder haft 

mulighed for at drøfte undervisningsopgaver, efteruddannelse af lærere, IT-strategi mv. med skolens 

ledelse. Læs alle tilsynsrapporterne på skolens hjemmeside under ’Evaluering’. 
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SPISESTUEN 

I Spisestuen (skoleboden) sælges sund og frisklavet mad 

fra skolens eget køkken til eleverne på 3.-9. årgang. 

Betaling sker kontant eller med MobilePay (nr. 6 2 4 99). I 

Spisestuen sælger kokken sund og frisklavet mad. Kokken 

lægger vægt på, at maden skal være sund og se lækker 

ud. F.eks. er pizzaerne bagt på fuldkornsmel, 

pølsehornene er med kyllingepølser og brødet er med 

kerner og grønt. Spisestuen har åbent dagligt kl. 9:20 til 

kl. 10:00 og igen kl. 11:00 til kl. 12:00.  

Spørgsmål 

Kontakt skolens kok, Nicole Gerelle, e-mail: kok@sprs.dk, hvis du har spørgsmål omkring spisestuen. 

 

SKOLEMÆLK 

Der er mælkeordning, hvis barnet ønsker at få leveret frisk mælk alle hverdage på skolen. Tilmelding 

sker på www.skolemaelk.dk. 

 

AFLEVERING/AFHENTNING AF BØRN 

Mange af vores elever ankommer til skolen i bil. Skolen 

vil i den forbindelse bede bilisterne om altid at vise  

hensyn generelt og i myldretiden specielt – uanset om  

det regner eller sner.  

 Stands og parker kun i de afmærkede båse på  

p-pladsen (bagved Frederiksvej 5).  

 Vis ekstra hensyn til fodgængere og cyklister. 

 Respekter altid skolepatruljens anvisninger. 

 Brug altid fodgængerfeltet på Frederiksvej. 

Dette gælder også ved Sorø Hallen, Sorø Fri Fagskole, Sorø Helsebad og andre steder i skoletiden. 

 

BILLEDER & SOCIALE MEDIER 

Skolen bruger aktivt de sociale medier i forskellige sammenhænge. Det kan være deling af 

hverdagsmomenter, events, informationer, presseklip, stillingsopslag eller lignende. Det er også på de 

sociale medier, at der deles forskellige situationsbilleder af eleverne. Der tages f.eks. billeder af elever, 

som modtager eksamensbeviser, arbejder i klasserne, leger i skolegården eller lignende. Skolen har 

profiler på Facebook, YouTube, Instagram og LinkedIn. 

Spørgsmål 

Kontakt skolens kommunikatør, Morten Bay Knudsen, tlf.: 31 48 61 95, e-mail: mbk@sprs.dk, hvis du 

har spørgsmål omkring kommunikation og sociale medier. 
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SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE 

Lærerne skal kontaktes på skolen i arbejdstiden man., ons. og tor. kl. 8.00-16.00, tir. kl. 8.00-16.30 

og fre. kl. 8.00-15.00. Forældremøder ligger fra kl. 18-19.30. Skolehjemsamtaler ligger fra eleverne 

har fri og frem. Forældre og elever vil 1-2 gange årligt modtage indbydelse til en skolehjemsamtale. 

Ved første skolehjemsamtale vil dansk eller klasselæreren være til stede. Ved anden skolehjemsamtale 

vil klasselæreren og en faglære være til stede. I særlige tilfælde, hvor forældre, elever eller (fag)lærer 

ønsker en samtale med hinanden, kan dette naturligvis aftales. Ved skolehjemsamtalerne fra 3.–9. 

årgang er det en selvfølge, at både forældre og elever deltager. Til skolehjemsamtalerne tales der om 

hele elevens skolegang fagligt og socialt. Der tilbydes samtaler på 10 min pr. elev pr. lærer. I 

indskolingen deltager klassepædagogen ved den ene samtale. For elever på 4.–9. årgang vil forældre 

og elever, udover overstående, også modtage en indbydelse til fagsamtaler, hvor man har mulighed 

for at tale med klassens øvrige lærere. Ved den anden skolehjemsamtale er det valgfrit at deltage i 

skolehjemsamtalerne. Man behøver ikke at skrive sig på en samtaletid, hvis der ikke er behov for det. 

 

CAMBRIDGE & DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 

Sorø Privatskole er certificeret Cambridge International  

Associate School og Deutsches Sprachdiplomschule.  

Dvs., at skolen er godkendt til at levere engelsk- og  

tysksproget undervisning efter internationale standarder.  

Cambridgeundervisning kommer til at indgå i engelsk A-hold. 

Deutsches Sprachdiplom kommer til at indgå i tysk A-hold.   

Dette skal ses som en proces, hvor vi løbende udvikler  

sprogfagene. 

 

ELEVINTRA & FORÆLDREINTRA 

Skolen har eget ElevIntra, ForældreIntra og SFO-Tabulex, som elever og forældre får tildelt et 

personligt login til. Sidstnævnte er dog kun, hvis barnet er indmeldt i SFO. På Intra vil der løbende 

være relevant information fra skolen. Skolen forventer, at elever og forældre følger løbende med på 

opslagstavlen. Det er muligt at modtage e-mail eller notifikationer, når der er nye opslag på Intra, hvis 

man benytter den officielle ForældreIntra-app, som kan downloades både i App Store og i Google Play. 

Kontakt kontoret, hvis I har problemer med at komme på eller har glemt jeres login. 

 

PERSONDATAPOLITIK 

Skolen registrerer og behandler forskellige personoplysninger om elever og forældre, når de udfylder 

ventelisteformularen, og mens de går på skolen. Skolens behandling overholder 

persondataforordningen og den til hver tid gældende danske persondatalovgivning. Alle elever og 

forældre på skolen skal have udfyldt en samtykkeerklæring. I finder samtykkeerklæringen på skolens 

hjemmeside under ’Skole’ og ’Praktiske informationer’. Samtykkeerklæringen skal underskrives af 

forældremyndighedsindehaver(ne) og afleveres til skolen. 

Spørgsmål 

Kontakt skolens data protection officer (DPO), Lene Topshøj, tlf.: 20 90 41 53, mail: lt@sprs.dk, hvis 

du har spørgsmål omkring persondatapolitik. 
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