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VI BØRN, FORÆLDRE OG LÆRERE PÅ
SORØ PRIVATSKOLE INVITERER TIL
ET STÆRKT FÆLLESSKAB • MASSER
AF PLADS TIL MENTAL OG FYSISK UDFOLDELSE • EGEN MUSIKSKOLE OG
KREATIV T VÆRKSTED • TRIVSEL SOM FAST FAG
• STÆRK FAGLIG OG SOCIAL STØT TE • SPECIALUNDERVISNING, ORDBLINDEUNDERVISNING OG
EGEN ERGOTERAPEUT • CAMBRIDGE ASSOCIATE
SKOLE & DEUTSCHES SPRACHDIPLOM • VIDEN DER
ST YRKER & SCIENCE KLUB • PROJEKTBASERET
LÆRING • FULD AF GODE TRADITIONER
– MED BLIKKET MOD FREMTIDEN

SCROLL NED
OG LÆS MER
E!

VELKOMMEN TIL NYE KLASSEKAMMERATER I 2. KLASSE I
AUGUST NU UDEN VENTELISTE!

2. KLASSE I AUGUST:
NYE KLASSEKAMMERATER
TIL DIT BARN?
Lige nu er der en helt unik mulighed for at dit barn kan
blive klassekammerat med vores børn fra årgang 2013 på
vores skole – Sorø Privatskole.
Sorø Privatskole er så god en skole, at vi forældre og
elever har lavet en hel kampagne, kun for at fortælle om
en helt unik mulighed for dit barn. Derfor står du nu med
denne pjece i hånden.
Der er nemlig ellers laaaange ventelister for at komme
ind på skolen. Men – ikke på årgang 2013. Derfor har du
og dit barn en unik mulighed for at blive en del af et helt
særligt fællesskab på en helt særlig skole.
Skal dit barn i 2. klasse efter sommerferien, så vil Sorø
Privatskole gerne invitere dig til en kop kaffe og en helt
uforpligtende snak om, hvad skolen kan tilbyde jer.
Book en tid i dag til en god snak og en kop kaffe på skolen
(eller hjemmefra over skærmen):
Skriv til info@sprs.dk og ring på 57 83 01 88
– og læs mere om Sorø Privatskole på www.sprs.dk

STÆRKE FÆLLESSKABER
OG LÆRING FOR LIVET

“Sorø Privatskole rummer
et helt fantastisk fællesskab
både blandt eleverne på
skolen men også blandt os
forældre. Skolen har også
et stærkt team af engagerede og dygtige lærere og
pædagoger, der sikrer hamrende god undervisning og
tårnhøj faglighed. Derfor
må vi bare dele denne
mulighed med andre.”
Jonas Christoffersen, far til
Oliver i 1.Z

“Jeg synes faktisk også
den kedelige undervisning
er OK, fordi vi laver opgaverne sammen, og hjælper
hinanden, hvis nogen har
brug for det.” Vilma, 1.Y

SCAN MED
G
DIN MOBIL O
E!
LÆS MER

RIG PÅ TRADITIONER – OG
BLIKKET MOD FREMTIDEN
Sorø Privatskole er en grundskole, der afspejler det omkringliggende samfund, som vi er en aktiv del af.  
På skolen har vi mange traditioner – nogle er gamle, mens
andre er kommet til i de senere år. Afgørende for os er,
at vores traditioner er med til at styrke vores trivsel og
fælleskab i dagligdagen.
Vi har fællessamlinger for 0. – 9. klasse en gang om ugen
med venskabsklassen, hvor de mindre og de større elever
mødes, og fra 2. klassetrin har eleverne studietid, hvor
de får indarbejdet rutiner og arbejdsmønstre bl. a. for at
udvikle deres faglige kompetencer.
Sorø Privatskole rummer og tilbyder blandt andet:
• Gode traditioner – med blikket mod fremtiden
• Stærkt fællesskab både i den enkelte klasse og
på hele skolen.
• Stort engagement hos elever, forældre og lærere
• Lærere
der Sorø
bliver
Sorø Privatskole, Frederiksvej
8, 4180
Tlf.: 57 83 01 88 e-mail: info@sprs.dk

i mange år sikrer kontinuiteten

• Masser
af plads
mental og fysisk udfoldelse
Sorø Privatskole,
Frederiksvej
8, 4180til
Sorø
Tlf.: 57 83 01 88 e-mail: info@sprs.dk
• Egen musikskole og kreativt værksted

deriksvej 8, 4180 Sorø
-mail: info@sprs.dk

• Trivsel som fag er fast på skemaet fra 0.-9.klasse
• Specialundervisning, ordblindeundervisning
og egen ergoterapeut

Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø
Tlf.: 57 83 01 88 e-mail: info@sprs.dk

• Stærk faglig og social støtte til den enkelte elev
• Højt undervisningstimetal og ingen aflyste timer

SPRS.DK
OBS: DER ER LIGE NU
KORTE VENTELISTER
TIL DE KOMMENDE
3 . O G 4 . K L A S S E R!
HØR MERE: 57 83 01 88

• Cambridge Associate skole – Engelsk fra 0. klasse
• Deutsches Sprachdiplom – Tysk fra 4. klasse
• Styrker den vidensmæssige kapital med nye
rammer og scienceklub
• Projektbaseret læring og 21. century skills
– og en stærk IT-strategi

TRYK OG BESØG OS:

57 83 01 88
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