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Skoleårets første ferie står for døren. Naturen har travlt med at skifte farve. Måske kan 

ferien og vejret byde på muligheder for at komme ud og nyde det smukke efterår. 

På skolen bruges efterårsferien til at få sat nogle punktummer i forhold til istand-

sættelser. I indskolingen har vi sat ekstra vinduer i tre klasselokaler. Vi har ventet på at 

pudset skulle tørre ind, så vi kan male. Vi har også gang i renovering af det gamle 

grupperum bag kontoret og det gamle bibliotek. Vi mangler nemlig plads til vores 

kompenserende undervisning og et større konference- og møderum. Når det er gjort, er 

vi ved at være ved vejs ende med renoveringerne i denne omgang. 

Hele hovedbygningen har fået farver – nogle steder mere friske end andre – så 

malerarbejdet har fyldt en hel del i serviceafdelingen.  

Nu er turen kommet til indskolingen. Vi har fået et bud på, hvordan det kan komme til at 

se ud. Når vi har kigget nærmere på det og beslutter os, går vi i gang. Det glæder vi os til, 

for man kan godt se, at det nu er 15 år siden, bygningen blev taget i brug. Og det er helt 

naturligt, når man tænker på, at der færdes børn i 10-11 timer på alle hverdage. 

Den politiske uro om vores skoleform fortsætter desværre. Det er endnu engang 

koblingsprocenten, der er til debat. Socialdemokratiet ønsker at nedsætte de frie 

grundskolers statstilskud med 5 procentpoint fra 2021.  

For vores vedkommende vil det betyde, at vores tilskud falder med omkring 1,3 mio. kr. 

Det er rigtig mange penge, som vi skal finde på driften, hvis det altså ender med at blive 

en del af finansloven. I disse tider, hvor regeringen har lovet flere penge til uddannelse, 

må vi vel bare konstatere, at børnenes statsminister, som hun kalder sig, kun er det for 

de 80% af børnene, der går i folkeskolen. 

Heldigvis er vi, uanset omstændighederne, opsatte på at lave den bedst mulige skole for 

de børn og forældre, der har valgt og vælger vores skole. 

Årgang 11, 1. udgave 

 



 

 

 Ventelister 
   

 

Citat af Winston Churchill: 
” Tal i vrede, og du kommer til at holde den bedste tale, du 

nogensinde har fortrudt” 

 God kommunikation 
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skal starte i skole efter sommerferien. 

Her har vi som altid en del børn skrevet 

op. 

Alligevel har vi ledige pladser, så sig det 

endelig videre, hvis I kender nogle, hvis 

børn skal starte i børnehaveklasse efter 

sommerferien.  

Fortæl dem den gode historie om vores 

skole – og at vi altid er klar til en 

uforpligtende snak og en rundvisning.  

 

Vi oplever, at det er en udbredt opfat-

telse, at der er lange ventelister til 

skolen, og at det derfor er næsten 

umuligt at få sit barn ind på skolen. 

Det er også rigtigt – nogle gange – men 

det er kun på enkelte årgange, og det 

varierer meget år for år. 

På skolens hjemmeside, kan man altid 

orientere sig om ledige pladser. 

Lige nu indskriver vi børn til kommende 

børnehaveklasser. Det er de børn, der 

Musical/drama 

Endnu engang har vores dygtige 
elever været på de skrå brædder på 
Bastionen. 
 
Frivillig musical/drama, som består af 
elever fra 7.-9. klasse, har brugt 
mange eftermiddage og hele uge 41 
på at sætte stykket ”Fucking Perfekt” 
op. 
 
Godt hjulpet af Marianne Nielsen, der 
er instruktør og tovholder, samt Ida 
Brinch Nielsen, der står for at 
arrangere musikken og bandet, er det 
blevet til en af de oplevelser, man vil 
huske i lang tid. 
 
Det er utroligt, hvad man kan nå på så 
kort tid. Jeg ved godt, at de gør det 
hvert år, men jeg overraskes alligevel 
gang på gang over det høje niveau og 
underholdningsværdien. 
 
Torsdag aften var der to forestillinger. 
Én for bedsteforældre og én for 
forældre. Alle andre interesserede var 
naturligvis også velkomne. 
Fredag var der forestilling for mellem-
trinnet og for overbygningen, så der 
har været travlt. Jeg synes, at de går 
en velfortjent efterårsferie i møde. 
 

  

 

Vi er alle forskellige. 

Derfor ser verden også forskellig ud for os hver især. Vi kan have mindre gode dage, der 

påvirker vores evne til at se og håndtere andres perspektiver. Vi kan også være så 

følelsesmæssigt påvirket af noget, at det kan være næsten umuligt at komme op i 

helikopteren og se den større sammenhæng. Der er mange grunde til at kommunikation 

kan være svært, og vi kan alle falde i fælden og glemme den gode måde at kommunikere 

på, for det kræver overskud at skabe god dialog. 

Hvis det så samtidig handler om vores egne børn, hvor vi med rette har følelserne med, så 

kan det kræve meget at nå frem til en god og åben dialog.  

Heldigvis har vi i hverdagen med jer forældre et tillidsfuldt og godt samarbejde, der som 

helhed fungerer rigtig fint. 

Men det kan nogle gange blive svært, når kommunikationen foregår på skrift.  

Forældreintra er er et godt samarbejdsredskab, når det gælder den løbende kontakt til og 

fra skolen. Men når der skal løses problemer, har det til gengæld visse mangler.  

Det kan være svært at aflæse i hvilken sindsstemning, noget er skrevet. Andre gange er 

det meget tydeligt – også at man har glemt, at der sidder en modtager i den anden ende.  

Heldigvis er der nogle gode råd man kan følge, når man skal kommunikere med skolen: 

•    Skriv aldrig, når du er vred. 

•    Hold god tone. 

•    Vis åbenhed. 

•    Saglighed. 

•    Relevans.  

•    Undgå personlige angreb. 

Hvis det er svært – og det er det nogle gange – så grib telefonen og ring til læreren.  

Det har aldrig været meningen, at Intra skulle erstatte samtaler mellem skole og hjem. 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Personalenyt 

30. september tog vi afsked med Lars 
Foldager. Efter 35 år på skolen 
mente han, at han havde fortjent at 
gå på pension. Efter Lars’ eget ønske 
holdt vi en intern afskedsreception.  
Alligevel dukkede der en gruppe af 
tidligere elever op. De var alle blandt 
hans første elever på skolen for 
mange år siden, og det var tydeligt, 
at det betød meget for Lars. 
Jeg vil hermed takke Lars Foldager 
for hans indsats for vores skole og 
ønske ham et godt og velfortjent 
otium.  
 
Siden sommerferien har 0. klasserne 
og Åkanden haft fornøjelse af 
Kazuyo, som er volontør fra Japan. 
Hun bor til daglig i Tokyo og taler 
primært japansk og engelsk.  
Når jeg skriver primært, er det fordi, 
hun hurtigt har lært noget dansk.  
Når der er en, der ikke umiddelbart 
taler dansk, så ser man, hvor gode 
børn er til at gøre sig forståelige – 
med fagter og en finurlig form for 
dansk-engelsk. De taler samtidig 
meget højt og meget tydeligt – især 
hvis det, de siger, ikke bliver forstået 
første gang … 
Heldigvis er Kazuyo rigtig god til 
børnene, og børnene er rigtig gode 
til at hjælpe.  
På den måde går det hele op i en 
højere enhed. 

 
Lån af skolen 
Fra tid til anden bliver vi spurgt, om vi låner lokaler ud til fødselsdage, klassesammen-

komster og mange andre ting. 

Det gør vi – indenfor nogle bestemte rammer. 

Skolens gymnastiksal låner vi gerne ud til fødselsdage og lignende.  

Hvis hele klassen deltager, er det gratis.  

Hvis det kun er alle drenge eller alle piger, der deltager, koster det 250 kr.  

Der er adgang til skolens gymnastiksal og til omklædningsrummene. Bold- og 

redskabsrummet er aflåst. Efter særlig aftale kan vi stille borde og stole til rådighed. 

I øvrigt låner vi også gerne skolekøkkenet ud, hvis der skal laves noget i forbindelse 

med julebasaren eller lignende. 

Aftale om udlån sker efter henvendelse til skolens kontor, der også er behjælpelig 

med udlevering af nøgler. 

Man kan også låne andre dele af skolen i forbindelse med et klasse-/forældre-

arrangement. I disse tilfælde skal der dog være en ansat fra skolen med.  

Skolens lærere har tid og mulighed for at deltage, hvis det aftales i god tid. 
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Hoodies og T-shirts 
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Nyborg Private Realskole 

Enghavevej 1 
Telefon: 65 31 00 02 
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www.nyborgprivaterealskole.dk 
 
 

 

 

Elevrådet er aktive på flere fronter på skolen. Jeg holder løbende møder med 
elevrådsformand Karoline Elholm Juliussen og næstformand Andrea Mørup.  
Det kan handle om alt fra håndsprit over indeklima til legepatruljer.  
Alt sammen emner, som elevrådet drøfter og er optaget af på deres møder – intet 
er for stort, og intet er for småt. 

Vores møder er med til at skabe overensstemmelse mellem elevernes ønsker og 
skolens muligheder. Vi forsøger naturligvis at opfylde elevernes ønsker, hvis det er 
muligt – nogle med det samme og andre på sigt. 

En tilbagevendende ting er elevernes ønske om at kunne købe hoodies.  
For et par år siden fik vi lavet hoodies med broderet logo, som forældrene kunne 
bestille. Igen i år åbner vi for muligheden. Denne gang gennem en webshop, som 
gør det meget nemmere at bestille og betale. 

Det bliver muligt at bestille hoodies med broderet logo til 190 kr. og T-shirts med 
trykt logo til 45 kr.  

Mere om dette på Forældreintra, når webshoppen sættes op.  

 

 

 
 
Hermed står kun tilbage 
at ønske jer alle en god 
og velfortjent efterårs-
ferie. 
 
 
Med venlig hilsen 
Per Larsen 
Skoleleder 

 
 
 
 
 

Indeklima på Nyborg Private Realskole 
 
Nyborg var i vælten, da det kom frem, at indeklimaet på de fleste af kommunens skoler 
lader meget tilbage at ønske.  
Det går ud over lærere og elever, når de opholder sig i for høje CO2-koncentrationer.  
CO2 er i sig selv ikke skadeligt ved de koncentrationer, man normalt oplever indendørs. 
Men tung og dårlig luft hæmmer børn og unges evne til at lære nyt og øger risikoen 
for, at de smitter hinanden. 
 
Derfor virkede det også helt naturligt, at vores elevråd spurgte, om de måtte måle CO2-
indholdet på skolen. Selvfølgelig måtte de det. Så de iværksatte en række målinger i 
fag- og klasselokaler samt i fællesrum. 
 
Uden at blive alt for teknisk, så viste elevernes målinger, at vi overalt har et indeklima, 
der er helt i top. Naturnormalen er omkring 300 ppm, og Arbejdstilsynets anbefalede 
grænseværdi er 1000 ppm. Alle elevrådets målinger lå mellem 330 og 870 – dog med 
undtagelse af en enkelt måling i vores naturfagslokale i kælderen. Der viste deres 
måling 1360 ppm. 
 
Det var naturligvis ikke tilfredsstillende, hvorfor vi undersøgte vores ventilation. Det 
viste sig, at filtrene var sandet til af byggestøv. Filtrene blev selvfølgelig skiftet med det 
samme. Efterfølgende har elevrådet gennemført en ny måling. Nu viser den 440 ppm, 
som er et meget fint resultat. 
 
Med de resultater har eleverne overalt på skolen de bedst mulige indeklimaforhold til 
at lære noget. 
 
Jeg ser de flotte resultater som et udtryk for den målrettede og løbende investering i 
skolens fysiske rammer, som skolens bestyrelse altid har for øje. En skole bliver ikke et 
lækkert og godt sted at være, hvis man lader stå til. Rammerne betyder nemlig noget – 
i dette tilfælde for indeklimaet – men også for elevernes og medarbejdernes trivsel i 
dagligdagen. 
 
Jeg vil gerne takke elevrådet for deres engagement og for deres arbejde med CO2-
målingerne på skolen. 

http://www.nyborgprivaterealskole.dk/

