
Det er besluttet at foretage ændringer i skolestrukturen på  

Sorø Privatskole. Ændringerne gælder fra skoleåret 2018-2019.  

 

Ny skolestruktur 18Ny skolestruktur 18Ny skolestruktur 18---191919   

”Sorø Privatskole skal være dynamisk og følge  

udvikling i det øvrige samfund. Vi skal turde  

nytænke og ændre på de ting, som ikke  

fungerer. Det skal ske i faste og trygge rammer, 

hvor kultur og traditioner spiller en væsentlig 

rolle, med fokus på høj faglighed, trivsel og 

personlig udvikling” 

 

—Nanna, skoleleder   

 

 

Efter at have evalueret skolestrukturen, 

som trådte i kraft i skoleåret 2013-14, har 
skolen besluttet at prioritere nogle af  

resurserne anderledes, hvilket medfører 
”Ny skolestruktur 18-19”.  

Eleverne har haft læsebånd i 3 år. Formålet 
var at styrke elevernes læsning og faglige 

resultater. Resultatet er dog udeblevet, når 
vi kigger på skolens læseprøveresultater. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Skolen skal derfor højne læsningen på en 

anden måde end med læsebånd. 
Studietid bliver ikke udnyttet lige godt af 

alle elever. Indskolingen har ikke lektier 
nok til studietid og udskolingen har fået 

linjefaget studietid. Skolen er ikke en  
lektiefri skole, og det er vigtigt at involvere 

forældrene i lektierne. Skolen skal derfor 
udnytte studietid mere optimalt.  

 

 

 Ved at  

- Fjerne     Læsebånd (1.-9. årg.)  

- Fjerne     Madkundskab (bliver linjefag 4.-9. årg.)  

- Reducere Studietid (1.-9. årg.)  

 

 Så kan vi 

+ Tilføje     Trivselstid (0.-9. årg.)  
+ Tilføje     Linjefag & styrke kreative fag (4.-6. årg.)  

+ Øge     Timetallet på 4. årg. (1 lek. H/D, 2 lek. linjefag)  
+ Øge     Dansk (1. lek. 1.-6. årg.)  

+ Øge     Matematik (1. lek. 1. årg.) 



NY SKOLESTRUKTUR 18NY SKOLESTRUKTUR 18--1919  

+  0.-9. klasse får 1 lek. Trivselstid om ugen 

+  Klasselærerne skal til 2 Trivselskonferencer 

+  Bloomsights trivselsværktøj kan anvendes i  

     trivselsarbejdet 

+  0.-9. klasse får 1 ugentlig Fællessamling  

     med venskabsklassen 

 

Fællessamlingerne bliver afholdt med  

venskabsklassen (0.+5., 1.+6., 2.+7., 3.+8. og 

4.+9.) uden for undervisningstiden kl. 12.00-12.10. 

0.-3. klasse vil dog fortsat have 1 ugentlig  

fællessamling. Fællessamlingerne kan bestå af  

fælles sang, beskeder og underholdning. 

 

 

 

 

Det er vigtigt, at alle trives på Sorø Privatskole. 

Skolen ønsker at styrke:  

●  Elevernes sociale sammenhold i klassen  

●  Den enkelte elevs personlige udvikling igennem  

    fællesskab og relationsarbejde 

 

Trivselstid bliver ikke en fritime med kagespisning 

og rundbold. Trivselstid skal udnyttes på samme 

måde som andre fag. Klasselæren skal i samarbejde 

med eleverne igangsætte forskellige initiativer, der  

har fokus på klassens sammenhold og den enkelte 

elevs udvikling. Trivselskonferencer skal hjælpe 

klasselæren med værktøjer og gode idéer.  

  

 

 

Det er vigtigt for Sorø Privatskole, at eleverne  

udvikler kompetencer, der matcher det  

21. århundredes krav. Skolen ønsker at styrke:  

●  Elevernes evne til at leve op til 21st Century  

    Learning Skills  

●  Elevernes evne til at tænke selvstændigt i  

   opgaver med flere løsninger  

●  Elevernes evne til at være nytænkende og tænke  

    ud af boksen  

●  Elevernes evne til at samarbejde i forhold til  

    større projekter 

NY SKOLESTRUKTUR 18NY SKOLESTRUKTUR 18--1919  

+  4. klasse får 1 ekstra lek. Håndværk &  

     design om ugen plus 1 ekstra lærer i faget 

+  6. klasse får 1 ekstra lek. Musik om ugen  

+  4.-6. klasse får 2 lek. Linjefag om ugen 

 

Siden skoleåret 2014-15 har skolen tilbudt linjefag i  

7.-9. klasse. Det vil skolen også gøre i 4.-6. klasse. 

Linjefagene giver et højere fagligt niveau i de  

kreative fag, de styrker det tværfaglige samarbejde 

og så giver de eleverne lov til selv at vælge et fag, 

de brænder for, hvilket også øger deres motivation 

i faget. Eksempler på linjefag: Kodning, Da Vinci, 

Kreaværksted, Kor, Idræt i det fri, Tysk, Musik, 

Madkundskab. 

nyt 

nyt 

nyt 



 

 

 

Det er vigtigt, at skoledagen på Sorø Privatskole 

bliver udnyttet optimalt. 

 

NY SKOLESTRUKTUR 18NY SKOLESTRUKTUR 18--1919  

+  0.-9. klasse får kortere skoledage  

+  SFO-tilbuddet styrkes gennem den længere  

     åbningstid  

+  Fællessamlinger placeres udenfor  

     undervisningstiden kl. 12.00-12.10 

  

Se de nye ringtider herunder (I = indskoling, M = 

mellemtrin, U = udskoling).   

 

 

 

 

Det er vigtigt, at Sorø Privatskole højner læsningen 

på en anden måde end med læsebånd. 

 

NY SKOLESTRUKTUR 18NY SKOLESTRUKTUR 18--1919  

+  30 min. daglig læsning hjemme vil fortsat  

     være et krav  

+  Dansklærerne skal have ansvaret for 

     elevernes læsning tilbage  

+  1.-6. klasse får 1 ekstra lek. Dansk om ugen 

+  Læsekontrakter med eleverne skal indføres  

     periodemæssigt  

+  FrontRead, som arbejder med 

     læseforståelse og læsehastighed, bliver et  

     nyt læseværktøj til eleverne 

 

 

 

Det er vigtigt, at studietid på Sorø Privatskole  

udnyttes optimalt. 

 

NY SKOLESTRUKTUR 18NY SKOLESTRUKTUR 18--1919  

+  1. klasse har ikke studietid. Dvs. reduceret     

     med 3. lek.  

+  2.-3. klasse har studietid 1 lek. Dvs.  

     reduceret med 2 lek. 

+  4.-9. klasse har studietid 2 lek. Dvs.  

     reduceret med 1 lek. 

+  Styrker kompetencecenteret &  

     ordblindeundervisningen  

+  Øger brugen af tolærerordning & uddannede   

     lærere som vikarer 


