
Bestyrelsesberetning til generalforsamlingen tirsdag den 26. april 2022 

 

Skolens økonomi og elevtal 

En af bestyrelsens væsentligste opgaver er at sikre, at skolens økonomi hænger sammen. Det er derfor 

tilfredsstillende at konstatere, at vi på skolen, i regnskabsåret 2021, har realiseret et resultat på 3,0 mio. i 

forhold til et budgetteret resultat på 1,3 mio. Den positive budgetafvigelse kan primært henføres til, at flere 

af vores aktiviteter har været begrænset på grund af myndighedernes Covid19 restriktioner. 

 

Skolen har en meget sund og solid økonomi og samtidig en rigtig god likviditet. Bestyrelsen og skolens leder 

følger løbende skolens økonomi for at sikre, at vi realiserer de budgetter, som er lagt for skolen. 

 

For det kommende år 2022, budgetterer skolen med et overskud på 1,3 mio. 

 

En meget væsentlig betydning for skolens økonomi - har skolens elevtal. For, at vi på skolen fortsat har 

økonomisk råderum, til at lave den skole vi gerne vil, og fortsat udvikle vores skole, er det bestyrelsens 

fortsatte ambition, at vi skal være en fuldt 3-sporet skole. Skolens gennemsnitlige antal årselever udgjorde i 

2021 - 646 elever mod 649 elever i 2020. Der er desværre enkelte årgange, på de mindre klassetrin, hvor der 

er flere ledige pladser. Skolens ledelse arbejder målrettet med at forbedre optaget i indskolingen. Senest er 

der vedtaget en ny forretningsgang vedrørende optagelse af nye elever til 0. klasse, hvor et af de væsentlige 

elementer er, tidsmæssigt, at fremrykke kontakten til de nye børn og deres forældre. 

 

I 2022 starter vores nye 0. klasser, ligesom sidste år, allerede i april. I år bliver opstarten lige efter påske. 

Bestyrelse og skoleleder arbejder på fortsat at sikre, at økonomien fra kommunen følger med barnet til 

førskolen, uafhængigt om valget falder på en kommunal skole eller Sorø Privatskole. Vi ser frem til at byde 

vores nye elever velkommen. 

 

Sorø Privatskole anser SFO/klub som en væsentlig del af børnenes trivsel og skolens samlede tilbud. Som en 

følge af Covid19 har vi på skolen oplevet, at forældre har udmeldt børn i SFO/klub. Dette er sket i takt med, 

at restriktioner har betydet en indskrænkning af tilbuddene i SFO/klub. Dette ser ud til at ændre sig nu – og 

vi forventer i 2022 igen et stigende antal elever i SFO/Klub. 

 

Bestyrelsen har løbende fokus på, at vores skole fortsat fremstår som en attraktiv skole, og vi er meget 

opmærksomme på, og arbejder med, elevoptaget på skolen. Vi er ligeledes opmærksomme på, at vores 

førskoletilbud skal være attraktivt, så vi er i stand til at tiltrække et tilstrækkeligt elevgrundlag til vores 

kommende 0. klasser. 

 



Skolens bygninger 

Skolen er nu mere end 134 år gammel, og blandt andet det vidner om, at vi alle kun har vores skole til låns, i 

den tid vi har vores børn gående på Sorø Privatskole. Mens vi er på skolen, skal vi hele tiden arbejde med at 

udvikle skolen, til den skole vi gerne vil have, med afsæt i de værdier, det formål og den mission vi har 

vedtaget for skolen. Da vi er trådt ind i en velfungerende skole, er det også bestyrelsens ønske og ambition, 

fortsat at udvikle skolen, så den vedbliver at være attraktiv for vores elever og en attraktiv arbejdsplads. 

 

Vores skole har en fantastisk beliggenhed midt i byen og består af en blanding af nyere/ældre bygninger. Vi 

arbejder med at vedligeholde og udvikle vores eksisterende bygninger, så de fortsat understøtter skolens 

undervisning og læring. Desværre har vi været ramt af et vandrør, der er sprunget i Kernehuset og har 

forårsaget en meget alvorlig vandskade. Det betyder, at Kernehuset i en længere periode ikke har kunnet 

anvendes. Skaden på huset er forsikringsdækket. Desværre har forsikringsselskabet, og de håndværkere, der 

har skullet udbedre skaderne, haft vanskeligt ved at overholde tidsfristerne. Nu ser det endelig ud til, at 

Kernehuset er ved at være klar til at kunne tages i brug igen, og det er stort set en helt ny bygning indvendigt. 

Vi har i den forbindelse benyttet lejligheden til at efterisolere bygningen bedre og forbedre bygningens 

elektriske installationer. 

 

Den manglende mulighed for at anvende Kernehuset har desværre betydet, at vi har måttet leje og opsætte 

pavilloner på den modsatte side af gaden. Vi glæder os meget til, at vi kan tage Kernehuset i brug igen og få 

fjernet pavillonerne – så udearealerne, på begge sider af Frederiksvej, igen kan tages fuldt ud i brug til glæde 

for elevernes udendørsaktiviteter. 

 

Skolens bestyrelse og skolens ledelse arbejder fortsat med et projekt vedrørende Frederiksvej 1-3. I det 

nuværende projekt ligger bl.a. et ønske om at forbedre vores naturfagslokaler og sætte mere fokus på 

science, herunder ved at etablere en scienceklub, så vores børn får mulighed for at lege, konstruere, 

ideudvikle, løse virkelige problemer og bruge deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at lære og 

udvikle sig. Vi har allerede taget nogle skridt i den retning med indretningen af vores makerspace. Denne 

form for projektbaseret læring skal være med til at give vores elever større mulighed for fordybelse, større 

engagement og bedre samarbejdsevner. Et spændende arbejde ligger fortsat foran os på dette område. 

 

Da byggeriet, som branche, for tiden er kendetegnet ved en meget høj aktivitet, stigende priser, svingende 

kvalitet og usikkerhed omkring materialelevering – er bestyrelsen i øjeblikket bekymret for at igangsætte et 

projekt på Frederiksvej 1-3 med for mange variable. Derfor har bestyrelsen, i samråd med skolens eksterne 

rådgiver, valgt at udsætte udbudsproces, indtil videre, til anden halvdel af 2022. 

 

Trivsel 

Trivsel og motivation er helt afgørende for, at vores børn oplever en tryg, lærerig og udviklende skolegang. 

En væsentlig del af vores børns trivsel opstår i de relationer, der bygges og udvikles i klassen, i frikvarteret, i 

SFO/klub og i fritiden. Trivslen har, igennem de seneste to år, været under pres på grund af de vekslende 



Covid19 restriktioner, som myndighederne har indført. Det er vores håb, at disse restriktioner hører fortiden 

til, så vi igen kan fokusere på vores kerneopgave – at drive skole med tilhørende sfo og klub. 

 

Ikke uventet er det lærere og pædagogers oplevelse, at restriktionerne har påvirket trivslen i negativ retning. 

Dette er naturligvis en generel udfordring på alle landets skoler. Skoleledelse og medarbejdere på Sorø 

Privatskole er meget opmærksomme på disse udfordringer, og arbejder målrettet med, at vi, på bedst mulig 

vis, får håndteret de elever, der oplever manglende trivsel. 

 

Det er afgørende for en god skolegang, at vores børn trives på skolen. Trivsel er derfor en integreret del af 

vores mission og værdier på skolen. Vi ved godt, at der desværre kan opstå tidspunkter, hvor vores børns 

trivsel kan blive udfordret – men ved at sætte fokus på det, og turde tale om det, er det mit håb, at vi øger 

trivslen på vores skole. Derfor er trivselstimer fortsat en integreret del af skemaet på alle klassetrin og jeg 

ved at skolens daglige ledelse, vores dygtige lærere og pædagoger har stor fokus på børnenes trivsel. Trivsel 

er fundamentet for vores børns indlæringsmuligheder. 

 

Også for skolens ansatte har trivslen, med fjernundervisning og manglende fysisk kontakt til elever/kollegaer 

og forældre, været udfordret – ligesom vi, som forældre - i mere eller mindre grad, også oplever fra vores 

egen arbejdsplads. Skolens ledelse har fokus herpå, og der arbejdes aktivt med også at forbedre og få 

genskabt trivslen blandt skolens ansatte. I modsætning til hvad der ellers sker på det danske jobmarked, også 

inden for skoleverdenen, så har Sorø Privatskole de seneste år været præget af en usædvanlig lav 

medarbejderrotation. Dette er naturligvis meget positivt, og giver et godt fundament for det fremadrettede 

arbejde med udvikling af medarbejdertrivslen. 

 

Udvikling og læring 

Vi er på skolen ambitiøse og undersøgende i vores faglige arbejde med at fremme den enkelte elevs læring 

og potentiale. Vi stiller krav til vores elever og hinanden, og vi har en ambition om, at vi gerne vil udvikle den 

enkelte elev, til at udnytte sit fulde potentiale. Selvom afgangseleverne i sommeren 2020 og 2021 ikke 

oplevede en normal afgang, er det tilfredsstillende at konstatere, at vores eksamensgennemsnit fortsat ligger 

markant over samtlige øvrige skoler i kommunen med et gennemsnit på 9,4 i skoleåret 2020/21. Samtidig 

ligger vi for skoleåret med en undervisningseffekt på 0,6 over det gennemsnit man socioøkonomisk forventer 

at Sorø Privatskole skal ligge på. 

 

Samfundsansvar 

Vi er på Sorø Privatskole optaget af at være en aktiv del af det samfund, vi er en del af, og vi har et klart ønske 

om at være en skole for alle elever, der kan identificere sig med vores værdier. 

 

På Sorø Privatskole har vi igennem en årrække været medlem af Danmarks Private Skoler, som er en forening, 

der varetager frie grundskolers interesser overfor bl.a. Folketinget og Undervisningsministeriet. Danmarks 



Private Skoler har, i forhold til at synliggøre de frie grundskolers samfundsansvar, vedtaget et fælles kodeks 

for medlemsskolerne – de 7 samfundsstøtter. Det er vigtigt, at der arbejdes målrettet med at synliggøre 

privatskolernes samfundsansvar. Hvis ikke vi synliggør og fortæller om det samfundsansvar som mange frie 

grundskoler tager, så er der en overhængende risiko for, at de politikere, der skal vedtage rammerne for 

fremtidens skole, ikke er opmærksomme på, at også frie grundskoler tager et væsentligt samfundsansvar. 

Derfor arbejder vi på skolen med samfundsløfterne – skolen og omverdenen, skolens rummelighed og 

resultater, skolen til fremtiden, skolens mangfoldighed, skolen som forebyggende instans, fokus på 

rettigheder og konventioner samt elevernes videre vej i uddannelsessystemet. 

 

Fællesskab, kultur og sammenhængskraft 

Det er min oplevelse, at vi har et meget stærkt fællesskab på Sorø Privatskole. Heldigvis ser de mange triste 
og begrænsende restriktioner ud til at være fortid. 

 

Skolens kultur og vores værdier er skolens fundament. Rammerne for dette sættes hver eneste dag af vores 

ledelse, lærere og pædagoger. Jeg oplever altid en meget inspireret og motiveret indsats fra vores dygtige 

lærere, pædagoger og ledelse - godt bakket op, af vores hårdtarbejdende servicefolk og administration, der 

er med til at sikre rammerne for, at vi kan gennemføre en skoledag med så mange børn. Jeg oplever ofte, 

hvordan vores dygtige medarbejdere sætter ambitionerne højt, leverer en ekstra indsats og ”går mange 

ekstra skridt” – for at sikre, at vores skole bliver et endnu bedre sted at være. Det er meget værdsat, og der 

skal lyde en meget stor tak til alle skolens dygtige medarbejdere. 

 

Bestyrelsen har fokus på, at vi har en kultur og et arbejdsmiljø, så vi vedbliver at være en attraktiv 

arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække medarbejdere med stærke kompetencer, som kan være med til 

fortsat at udvikle vores skole. Vi ser frem til, at vi forhåbentlig kan gennemføre et langt mere normalt skoleår 

i 2022 og komme tilbage til mange af de traditioner, der er med til at styrke vores fællesskab, kultur og 

sammenhængskraft. 

 

 

På vegne af skolens bestyrelse 

 

Carsten Ingemann Johansen 

Bestyrelsesformand 


