
December 2019 | Nyborg Private Realskole | Orientering fra Skolelederen 

 

Delfinen 
 
Glædelig jul … 

 

 

 

Indhold 

I denne udgave 

Glædelig jul 1 

Besøg i undervisningen 2 

Cykelhjelme 2 

Talent Camp 2 

Trafik – igen – igen 3 

Personalenyt 3 

Supplerende undervisning 4 

Læsestrategi 4 

  

  

 

December – og dermed julen – er over os. Med den følger julemusik, julehygge og 

naturligvis julepynt på hele skolen. I år besluttede elevrådet at præmiere de bedst 

pyntede klasser. Præmien var – udover et flot klasselokale – Spangsberg flødeboller. 

Jeg fornemmer, at det gav et ekstra skub til kreativiteten og mængden af julepynt i 

samtlige klasser. Derfor var det heller ikke helt nemt for elevrådet at finde vinderne.  

Men fundet blev de, og de blev naturligvis behørigt hyldet til morgensangen. 

Til julemåneden hører også Luciaoptog. Fredag den 13. december gik 80 piger og drenge 

Luciaoptog. Først for indskolingen og alle de fremmødte forældre. Derefter gik de endnu 

et Luciaoptog på hovedskolen for 4. til 9. klasserne.  

Det er en smuk oplevelse at se så mange elever deltage – og endnu smukkere bliver det 

med flerstemmig korsang. Tak til alle de elever, der deltog, og til skolens musiklærere, 

Line og Heidi, for at binde det hele sammen. 

Åkanden og pigerne fra 3. klasse har også været ude for at gå Luciaoptog. Det gør de 

hvert år. Igen i år var det til Ældresagens julefrokost på Sinatur Hotel Storebælt.  

I år blev de ved samme lejlighed shanghajet til at give et ekstranummer for 100 danske 

fysioterapeuter, der var til konference. Det er dejligt, at vi kan være med til at sprede 

glæde og julestemning for andre. Tak til pigerne fra 3. klasserne og til Bettina Horn, der 

arrangerer det hele. 

Jeg vil her lige inden årsskiftet takke alle elever og forældre for et godt samarbejde 

gennem året, der er gået. Også en stor tak til hele personalet for deres store arbejde med 

at lave en supergod skole for alle vores elever og forældre. 

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

Med venlige hilsener 

Per Larsen 

Årgang 11, 2. udgave 

 



 

 

 Besøg i undervisningen 
   

 

Citat af Peter Plys: ” Kunsten at være lykkelig er at gøre sine glæder enkle.” 

 

 
Nyborg Private Realskole lægger hus til en 
læringsrig weekend  
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kommer lidt tættere på jeres børn, der 

glade tager imod besøgene. 

Vi kommer altid med et overordnet 

formål. I år har det blandt andet været 

at se på undervisningsdifferentiering. 

Vi har set en masse rigtig god under-

visning på vores besøg. Det oser af 

faglighed, trivsel, mangeartede 

aktiviteter og gode relationer på alle 

niveauer og i alle afdelinger på skolen. 

 

Måske har jeres børn fortalt, at Lone 

eller jeg har været med i under-

visningen.  

Det er en årligt tilbagevendende 

begivenhed, at vi observerer under-

visning, lærerne og naturligvis også 

eleverne. 

Det gør vi for at være tæt på skolens 

kerneydelse – undervisningen. Og det 

har desuden den positive effekt, at vi 

Cykelhjelme 

Vi opfordrer til, at elever benytter 
cykelhjelm, når de cykler til og fra 
skole. Det gælder også de elever, der 
benytter løbehjul. 
 
Når børnene dropper cykelhjelmen, er 
det ofte, fordi de synes, det ser kikset 
ud, eller fordi det ødelægger frisuren. 
Når man tænker på eventuelle 
konsekvenser, er det en lav pris at 
betale, for det er børnenes liv og 
førlighed, der er i spil, når de sætter 
sig op på en cykel uden sikkerheds-
udstyr.  
 
Det er naturligvis en forældreopgave 
at lave aftaler med børnene – og 
derefter sikre, at aftalerne holdes. Det 
blander skolen sig som sådan ikke i. 
 
I skoletiden er det en anden sag, for 
der er eleverne vores ansvar.  
Så når eleverne i skoletiden fragter sig 
til og fra idræt på cykel eller løbehjul, 
skal de bruge cykelhjelm. Hvis de ikke 
vil bruge cykelhjelm eller ikke har en, 
må de gå – ligesom de elever, der ikke 
har cykel med. 
 
Det gælder også, når vi skal ud til 
andre arrangementer i skoletiden, 
hvor det er muligt at bruge cyklen. 
 
 

  

 

Talent Camp 
 
I weekenden i uge 2 slår skolen i samarbejde med TalentCampDK dørene op for egne og 
mange andre, nysgerrige elever til en spændende og udfordrende weekend.  
 
Skolen lægger nemlig hus til 8. klasses elever fra hele Danmark, der har en særlig interesse i 
fagene dansk, engelsk eller matematik, og som synes, det er fedt at gå i skole i weekenden.  
 
TalentCampDK er en skoleforening, der arrangerer camps for elever i 7.-9. klasse i fagene 
dansk, engelsk og matematik. En camp strækker sig over fem dage fra torsdag til mandag, 
og den er et tilbud om faglige udfordringer til de dygtigste elever i grundskolen. Og nu er 
det så tid til skoleårets anden 8. klasses camp.  
 
Undervisningen foregår i skolernes almindelige klasselokaler, men det er ikke den under-
visning, som eleverne møder til daglig. Alle underviserne er studerende fra de danske 
universiteter. Undervisningen bærer derfor præg af høj faglighed, og det skal der til for at 
udfordre og vække nysgerrighed hos de unge deltagere.  
 
Udover undervisningen skal eleverne på en alment dannende udflugt om fredagen. De skal 
f.eks. en tur ud til Sprogø. Derudover skal de på byvandring i Nyborg.  
 
Der er altså lagt op til en spændende og læringsrig weekend, hvor venskaber og viden 
opbygges på tværs af landet. Og skolerne såvel som TalentCampDK kan ikke vente med at 
komme i gang med årets første camp!  
 

Hvis du vil vide mere, kan du tjekke TalentCampDK’s hjemmeside her: 

https://talentcamp.dk/ 

 

 

https://talentcamp.dk/


 

 

 
Trafik – igen – igen … 

 

 
 

 

 

Personalenyt 

Så er året ved at gå på hæld, og vi 
kan evaluere året på personalesiden. 
 
Lars Foldager er gået på pension og 
ser ud til at nyde det. I hans sted har 
vi ansat Sille Krum. Hun ser også ud 
til at trives på vores skole. 
 
I Åkanden har vi haft de naturlige 
udskiftninger, når de unge starter på 
deres studier. Vi har som regel ansat 
to 4. g’er, som jeg kalder dem. Et par 
studenter, som lige skal prøve noget 
andet end at gå i skole, før de kaster 
sig ud i en videregående uddannelse. 
 
I år har vi sagt farvel til Josepha og 
Anna og goddag til Sebastian og 
Frederikke. Frederikke drager videre 
allerede efter jul, hvor Martine så 
overtager. 
 
Kazuyo – vores volontør fra Japan – 
stopper i løbet af januar. Men vi er 
så heldige, at Nicklas er her i de 
efterfølgende 10 uger. 
 
Alt i alt et godt år, hvor vi har været 
uden langtidssygdom, og hvor 
personalets sygefravær har været 
under 3 %. 
 
Det gælder i øvrigt også på 
elevsiden, hvor eleverne hele sidste 
skoleår havde et gennemsnitligt 
sygefravær på kun 2,7 % og 
fritagelser på kun gennemsnitligt 2,6 
dage pr. elev. 
  
 
 
 

Vi glæder os, til kommunen sætter trafik- og områdesaneringen i gang for området 

omkring stationen og vores skole. Hvornår det bliver, ved vi ikke på nuværende 

tidspunkt, men ifølge avisen ser det ud til, at byggeriet ved stationen skal være klar 

om ca. 2 år. I den forbindelse er det naturligt at tage den øvrige del af planen med. 

Det betyder blandt andet, at rundkørslen ændres til et lyskryds, og at trafikken langs 

Enghavevej reguleres med cykelstier. Overfor rundkørslen – ind mod Cirkuspladsen – 

er det hensigten, at der skal etableres parkering og ”Kiss and Ride” i stedet for den 

nuværende parkering ved rundkørslen, der sløjfes. 

Et sted dedikeret til ”Kiss and Ride” har længe været blandt vores store ønsker. For 

det er både nemmere og mere sikkert, når børnene skal sættes af og hentes igen.    

Vi ser desværre et stigende antal forældre, der sætter deres børn af lige ved 

hovedindgangen. Det er selvfølgelig meget bekvemt, men det skaber vanskelige og 

farlige forhold for cyklister og trafikanter.  

Cyklisterne, fordi der ofte standses på cykelstien, så de må ud på vejbanen for at 

komme udenom, og trafikanterne, fordi de skal sno sig udenom holdende biler.  

Det har aldrig været meningen, at skiltningen, der tillader standsning foran skolen, 

var til for forældre, der sætter børn af. Skiltningen er udelukkende opretholdt for at 

bevare muligheden for at få leveret varer, uden at vognmændene skulle bryde regler 

eller være nødsaget til at køre ned af Lille Svanedam, hvor vores børn leger. 

Jeg beder derfor om, at man ikke sætter børn af ved hovedindgangen, og at man i 

stedet benytter parkeringspladserne omkring skolen til afsætning af børn.  

Det giver allerhøjst en lille gåtur på et par hundrede meter.  

I rundkørslen er der fodgængerovergang og også skolepatrulje fra kl. 8:00 til 8:15. 
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Læsestrategi 
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Skolestart var også starten på vores nye læsestrategi. Vi har udskiftet den fælles 
læsebog, hvor alle elever læste i samme bog, med bøger i bunkevis på alle mulige, 
forskellige niveauer. Vi har med andre ord sat elevernes læseudvikling fri. 

Strategien er, at eleverne skal læse på præcis det niveau, de er. De skal læse 
teksterne tre gange – den sidste gang skal de læse højt for en anden.  

Det betyder, at alle eleverne i 1. klasse har en halv times læselektie for hver dag – 
også i weekender og ferier. Til gengæld har de ikke andre lektier for.  
Det kræver naturligvis noget af forældrene, men jeg tror, at børnenes glæde ved at 
kunne, er indsatsen værd. 

Der bliver læst på livet løs og i hidtil usete mængder. Vi har løbende måttet 
supplere vores bogbeholdning for at følge med elevernes efterspørgsel.  
Siden sommerferien har vi alene til dette formål købt bøger for 50.000 kr. 

Og eleverne er nu – knapt et halvt år inde i 1. klasse – blevet så dygtige, at lærerne 
har svært ved at få armene ned. Vi kan virkelig se et meget positivt resultat hos 
alle de elever, som får læst hver dag. 

 

 

 
 
Hermed står kun tilbage 
at ønske jer alle en rigtig 
glædelig jul samt et godt 
nytår. 
 
 
Med venlig hilsen 
Per Larsen 
Skoleleder 

 
 
 
 
 

Supplerende undervisning 
 
De sidste par måneder har serviceafdelingen haft travlt med at istandsætte vores 
gamle skolebibliotek på 2. sal i den gamle hovedbygning.  
 
Der er sat lyddæmpende lofter op, og der er lagt ny linoleum som erstatning for de 
gamle gulvtæpper. Det er nu et meget lækkert – og stort – lokale.  
 
Nu skal vi bare have udnyttet rammerne til vores supplerende undervisning.  
 
Vi har købt skillevægge, reoler og sækkestole, så vores lærere nu kan undervise i et 
hyggeligt læringsmiljø, hvor der hurtigt kan flyttes rundt på tingene, hvis 
undervisningssituationen kræver det. 
 
Det betyder, at vi fremadrettet har to lokaler til supplerende undervisning.  
Et i indskolingen, hvor vi har de fleste af de elever, vi tilbyder ekstra hjælp. 
Og et i hovedbygningen til de elever, der går der, og som har brug for ekstra hjælp.  
 
Supplerende matematikundervisning kommer derfor for fremtiden til at foregå på det 
gamle bibliotek, hvor vi samler alle de mange kreative materialer, som lærere og elever 
bruger til formålet. 
 

 

http://www.nyborgprivaterealskole.dk/

