
 
 

Social Klausul 
Som skole der modtager offentligt 
tilskud, forpligter vi os til at 
modtage praktikanter og borgere i 
løntilskud. Samtidigt er det også 
en gevinst for skolen med en ekstra 
hånd på div. områder. Personerne 
der kommer i praktik eller 
løntilskud hos os, tager ikke 
arbejdet fra andre her, men er ene 
og alene en ekstra ressource for 
skolen. Ordningen er 
udgiftsneutral for vores skole.                                                                 
I starten af dette skoleår har vi som 
tidligere nævnt, lavet aftaler med 
et par praktikanter. Tina er i 
praktik som husassistent, Allan 
som pedelmedhjælp, Abdul Salem 
starter 7. september som 
pædagogmedhjælper/pedelmed-
hjælp og Vivi skal hjælpe på 
kontoret samt i SFO’en. Vi glæder 
os til samarbejdet 

 

 
 Nyt fra skolelederen 

Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! 

 Første skoledag. 
Vi havde en fantastisk første skoledag, det var dejligt med den 
store forældreopbakning, samt de mange bedsteforældre, der 
deltog.  
Vi har fra skolens første år prioriteret, at denne dag skulle være 
en festdag, hvor flest mulige forældre har mulighed for at 
deltage, samt at også bedsteforældre kan være med, og derfor 
er denne dag lagt på en søndag. 
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger om dagen, fra jer 
forældre og det er vi glade for. 
Vi bestiller samme vejr næste år ;-) 
 
Nyt personale og elever på prøve. 
På første skoledag startede vores nye lærer Sigrun 
Fridriksdottir, hun er kommet godt fra start og vi byder hende 
endnu engang velkommen. 
Samtidig startede 7 elever også på prøve, Sophia i 8. kl, 
Viktoria i 7. kl, Jens og Frederik i 6. kl, Ann-Sofie, Maria og 
Caroline i 4. kl. De er alle nu optaget på skolen, så endnu 
engang velkommen til jer og jeres familie. 
I 3. klasse har vi Sofus på prøve.  
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Lektiecafe og læseløft 
 

    Røgalarmer 
Der er opsat nye 
røgsensorer/alarmer i underetagen 
af skolen, samt i et område i 
stueetagen. Dette område skal 
anvendes, når klasser ønsker at 
bruge skolen til overnatninger. Der 
skal herudover indhentes tilladelse 
til den enkelte overnatning hos 
Næstved Brandvæsen, dette gøres i 
samråd med skolens pedel.     

Evakueringsplan 

Skolen har haft en brandplan, som var lavet, da skolen var ny 
(4 år siden) den har vi evalueret og tilpasset så den lever op til 
skolens nuværende situation. Den er noget mere omfattende 
end den tidligere plan og hedder nu en evakueringsplan, der 
både indeholder brandplan, men også andre 
hændelser/trusler der kræver handling.  
Personalet har inden skoleårets start haft gennemgang og 
øvet forskellige scenarier ift. planen.  
I perioden frem til slutningen af uge 37, bliver der undervist 
og talt om brand og evakuering i alle klasser, mest intensivt i 
de mindste klasser, så alle elever er godt rustet.   
Mandag den 14. september laver vi brand/evakueringsøvelse 
for hele skolen. Eleverne ved det er en øvelse. Efter øvelsen 
evaluerer vi sammen med børnene. Vi forventer at få eksterne 
observatører, der kan evaluere med ledelsen og personalet. 
På et senere tidspunkt af skoleåret laves en u-varslet øvelse. 
Vi vil fremadrettet gennemgå planen for alt personale, inden 
skoleårets start og igen lave varslede og u-varslede øvelser for 
skolens elever. 

Kor 
 
Onsdag den 26. august deltog Tybjerg 
Privatskole med 35 elever og vores egen 
korleder Mette i et fantastisk 
koncertarrangement på Rønnebæksholm 
ved Næstved. De optrådte sammen med 
40 børn fra DR BørneKor og 28 strygere 
fra DR Symfoniorkester. Koncerten 
startede kl. 19:00 og varede 1 time.  
Der var også en kameramand til stede. 
Det er ham som optog børnene under 
prøven på skolen forleden. Han optog 
under hele forløbet og lagde videoklip 
og små fortællinger op på DR 
Koncerthusets Facebookside undervejs. 
Efter koncerten bliver der produceret 
små film om forløbet, som I vil kunne 
finde på Youtube. I vil også kunne søge 
på følgende tags: #Lægsoleniseng, 
#klassiskforalle, #DRSymfoniOrkester, 
#DRBørneKoret. 

 

Vi er kommet rigtig godt 
fra start med lektiecafe og 
læseløft, der er mange 
flere, der anvender 
tilbuddet efter den nye 
model. Oversigt på hvilke 
klasselokaler der anvendes 
hænger på døren fra den 
store gang og til torvet. 

Fælles pæd. Dag d. 24/9 
Som tidligere oplyst er lærer og pædagog personale 
på fælles pædagogisk dag d. 24/9. Denne dag 
stopper undervisningen kl. 11.30, derefter kan/må 
eleverne tage hjem, eller være i sfo/klub. 
 

“Vær opmærksom på, at der 
er justeret i vejledende 
ferieplan, som ligger på 
intra”. 
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8. klasse på sporet af Holberg 

 

 

 

Vi fik rundvisning i Sorø Slotskirke og fik fortællingen om Absolon og Hvideslægten på Sorø-
egnen. Vi så hans grav og hørte om, hvordan han gjorde sine børn arveløse ved at donere sin 
store arv til Sorø Akademi. 
Endvidere så vi Ludvig Holbergs sakrofag og fik fortællingen om de traditioner, der i dag er i 
kirken, når man går på gymnasiet på Sorø Akademi. 
 
 
 

Vi var på ekskursion til Sorø Akademi for at lære 
om Holbergs betydning for skolen og 
samfundsudviklingen i det hele taget. Vi skulle 
lige mærke, hvordan det var at stå på 
studentertrappen. 
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8. klasse havde en fantastisk dag i 
Sorø en tirsdag i august. Vi havde 
arbejdet med Oplysningstiden og 
Holberg i fagene dansk, historie, 
religion og fysik/kemi 
 

Vi fik det fantastiske gamle 
bibliotek at se på Sorø Akademi. 
Der var mange store samlinger. 
Gamle kortbøger blev studeret, 
hvor der manglede verdensdele, 
som endnu ikke var opdaget. 
Originalskitsen til Holbergs 
våbenskjold fik vi også at se, der 
blevet lavet, da han blev udråbt 
til baron. Holbergs originale 
værker var omhyggeligt bevaret 
og endelige skulle 8. klasse sætte 

 

“Hmm, kan man lige tage et 
hvil i kongestolen?” tænker 
Sebastian  

Så kom vi på Hauchs 
Physiske Cabinet. Det var en 
stor samling af gamle forsøgs- 
apparater til fysik og kemi. 
Hvordan kunne trærullen 
rulle opad uden at blive 
skubbet på vej? Hvordan 
kunne der laves strøm, så hele 
klassekæden ”kom i stødet”? 
Og har Jørgen nu puls, tænkte 
Camilla 



 

 

  

Nyt fra Sfo 
NYHEDSBREV 

I skrivende stund er vi i SFOen igang med at tænke udvikling. D. 5. Sept. skal det 
pædagogiske personale planlægge nye tiltag. Så der kommer snarest nyt fra os. 

Torsdag d. 3 sept. skal 4 elever på legepatrulje kursus. Legepatruljen starter op igen fra 
uge 37. 

Som nogen måske har bemærket har vi været en del ud. Hvilket betyder frisk luft, højt 
til loftet, masser af bevægelse og ingen computer spil ( ;-) det synes nogen elever 
selvfølgelig er surt). Men vi holder fast i dette tiltag, og vil resten af dette skole år være 
ude hver onsdag i sfo/klub. Så hold derfor øje med vejrudsigten, så dit barn har det 
rigtige tøj med i skole.r 

Mvh SFO/KLUB 

personaletde nu  

 


