
                                                                                                                                                                                     
 

 

Referat fra nævnsmøde tirsdag den 1. marts 2022 
 

Stina Bruun bød velkommen til den fremmødte gruppe.  

Første punkt på dagsordenen var trafiksikkerhed. Jimmi (far fra 1.y) havde forhørt sig hos politiet, der gerne kommer 
ud til skolen – flere gange – for venligt men bestemt at hjælpe med, at trafikken glider bedre. Det kan efter flere 
venlige henstillinger udløse en bøde, hvis man ikke imødekommer henstillingerne. Der bliver et møde mellem politi og 
skoleleder. 

Skolen er derud over i dialog med Sorø kommune om sikker skolevej.  

 

 

Andet punkt handlede om digital strategi og dannelse, med et super oplæg fra Bjarke (far fra 0.x). 

Skal skolen have en opdateret digital strategi baseret på ny viden og best practice? Vi vil gerne klæde vores børn på til 
fremtiden, til digital læring, ageren og nysgerrighed, men hvad er det børn, forældre og skole skal være 
opmærksomme på. 

Et super fint oplæg! Nanna tager gerne imod henvendelser fra forældre, der ønsker at deltage i en eller anden form 
for arbejdsgruppe, der vil gå dybere ind i det. Man skal derfor skrive direkte til Nanna inden 15. marts, hvis man 
ønsker at være en del af arbejdsgruppen. 

Bjarkes slides kan bruges af forældrenævnet til debat og snak i klasserne. 

 

Tredje punkt er skolens sociale ansvar. Nanna orienterede om skolens sociale ansvar og skolens rammer for tryghed 
og læringsmiljø. På Sorø Privatskole har vi mange forskellige elever – nogle er dygtige og nogle har det svært med det 
faglige. Nogle elever kæmper med diagnoser og nogle elever kan finde på at skade sig selv. Sorø Privatskole er for de 
børn, (og deres forældre), hvor vi som skole mener, at vi kan bidrage til elevens læring, udvikling og dannelse og hvor 
forældrene vælger skolen aktivt til, og hvor forældrene bakker op om skolens værdier, formål, mission og vision.  
Nogle gange tager vi som skole ”munden for fuld” og må erkende at vores evner, kompetencer og økonomiske ramme 
ikke rækker. I de tilfælde gør vi alt, hvad vi kan, for at få eleven videre til et sted, der passer lige præcist til den elev. 
Sådan en proces kan tage alt fra 1 måned til 1 år.   

 

Punktet Trivsel er udsat til næste møde. 

Folkemødet finder først sted i 2023 – Punktet tages op senere. 

Sidste punkt, brug af vikarer – Nanna orienterede om skolens retningslinjer. Når der er tale om planlagt fravær lægger 
læreren altid materiale til vikar. Som oftest sker dette også ved sygdom, men der kan være situationer, hvor 
medarbejderen er så syg, at dette ikke sker. Fraværsprocenten på SPRS er generelt lav (3,4%) men det er klart at vi de 
sidste 3 måneder har været særligt ramte. Det er vigtigt for skolen, at der er vikar og at timerne ikke bare aflyses. 



                                                                                                                                                                                     
På Sorø Privatskole har vi nogle dygtige, ofte gamle elever, vikarer der har et år eller to hos os efter endt gymnasial 
uddannelse. Derudover er vi så heldige at have en lærerstuderende og en pensioneret lærer som vi også gør brug af. 
Det gælder for dem alle, at de er dygtige og engageret i arbejdet med små og store elever! De står glade og parate 
hver morgen til en uvis og usikker arbejdsdag.  

”Heldigvis” er der forskel på om eleverne har en vikar eller en fast lærer, der kender børnene rigtig godt og som selv 
har lavet årsplaner og forberedt dagens timer.   

Nanna tager en snak med lærerne om brugen af film i vikarsituationen. 

 

Tak for et fint møde – næste møde er onsdag den 6. april 

 

 
 


