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Kære elever og forældre på Solhverv Privatskole.
Julen sig nærmer, synger vi i en kendt børnejulesang, og det er jo rigtigt. Jeg synes
ellers, at vi næsten lige er startet efter sommerferien, men det er vel bare et tegn
på, at vi ikke keder os, og at der sker meget på Solhverv Privatskole og Børnehave.

August 2019
Vi startede skoleåret med en rigtig god pædagogisk dag fredag d. 9.august for alle
ansatte og bestyrelsen. Her arbejdede vi med skolens værdier. Det har vi gjort et
stykke tid i skolens bestyrelse og med lidt hjælp udefra gik vi videre med arbejdet, så
vi efter den pædagogiske dag kunne fremlægge 6 værdiord i stedet for de lange
beskrivelser, vi tidligere havde på vores hjemmeside. ANSVAR, FAGLIGHED,
FÆLLESKAB, NÆRVÆR, RESPEKT og TILLID blev det til efter flere dages godt arbejde,
og herefter fik lærerne så til at opgave at finde ud af, hvordan vi kunne vise, at disse
ord indgår i vores daglige arbejde. Det arbejdede lærerne så med i indskolingen, på
mellemtrinnet og i udskolingen.
Det færdige arbejde fremlagde vi på tre fælles forældremøder i starten af
september, hvor der hver aften mødte mere end 100 forældre op.
Mandag d. 12.august startede vi op med 339 elever, det største antal i nyere tid og
endda uden en 10. klasse. Vi havde i år kun 7 tilmeldinger til 10. klasse, så det gav
ikke mening at starte en 10. klasse på det grundlag. Det regner vi med at kunne i
skoleåret 2020/21, men det hører I mere om senere.
August er vores sidste sommermåned, og det benyttede vi os af til at holde
idrætsdag og sende 9. klasserne på studietur til Berlin. Endnu engang havde vi en
gruppe elever afsted til en storby, og besøget var rigtig godt. Eleverne var både
samlet og i grupper rundt i Berlin, og de fik både set en del af de mange historiske
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nedslag, der er i Berlin, ligesom de fik oplevet Berlin som den metropol, den er. Og
selvfølgelig var vejret godt.
Vores børnehave var også ude af huset med vores busser, og vi kan mærke, at det er
noget der betyder rigtig meget for børnene og forældrene.

September 2019
I år har vi også valgt at starte en ekstra 7. klasse op, og da der nu er 54 elever på 7.
årgang, har vi lavet helt nye klasser. Det er klart, at det giver udfordringer, når 22
nye elever og 32 ” gamle” Solhverv børn skal i nye klasser, så derfor sendte vi alle 7.
klassers elever og nogle af deres lærere på hyttetur i Kølhøjhus i Rold Skov. Her
arbejdede de på tværs af deres klasser, og selv om vejret ikke lige var med eleverne,
så blev de virkelig rystet godt sammen, og de havde en rigtig god tur.
September er normalt en måned med en masse ”almindelig” undervisning, men vi
havde alligevel en del aktiviteter ud af huset, bl.a. var vores 8. og 9. klasser på besøg
på Rosendalskolen, hvor de så en teateropførelse af filmen ” Fucking Åmål”.
Romanen bag filmen er en af de romaner, vores elever i de store klasser altid har på
pensumlisten.

Vi startede skoleåret med at sætte en ny busrute ind fra Hobro Syd, og det blev en
stor succes. Så stor, at vi september var nødt til at lave lidt om på ruterne og også
indkøbe os en ekstra minibus til 9 personer, så nu har vi 4 busser på skolen.
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Oktober 2019
Den første fredag i oktober havde vi igen i år takket ja til en invitation om at deltage
i By Night i Hobro. Vi fik en fin plads på Kirketorvet, fik strøm fra Dusinus Pølsevogn
og fredag kl. 18.00 indtog vi så pladsen med vores 2 store Solhverv Busser. Vi satte
pavillon op foran bussen, byggede en miniscene, og gjorde klar til at lave bål til
pandekagebagning.
Der blev bagt rigtig mange pandekager, og
vore bål-steder var populære, også den noget
bidende kulde taget i betragtning. Vi trak
rigtigt mange folk til Kirketorvet, og vi havde i
det hele taget en rigtig god aften. Mange af
lærerne og mange elever brugte aftenen til at
fortælle om vores skole, og vi kunne igen
konstatere, at det er en god måde at være
med i byen på. Rygterne sagde, at vi på et
tidspunkt var det mest besøgte sted i byen. Efterfølgende er vi da også blevet
spurgt, om vi ikke næste år kunne tænke os at være på det store torv midt i byen.
Det overvejer vi nu lige lidt, for vi er glade for at være på Kirketorvet.
Ugen op til efterårsferien havde vi så lavet til VÆRDIUGE. Det betød, at det, vi havde
arbejdet med forældre og personale om, nu skulle udbredes til eleverne. Alle klasser
fra 0. - 9. klasse var derfor hele ugen i gang med at arbejde årgangsvis med
værdiordene. Der blev lavet drama, malet, danset, lavet film, en ny avis udkom og
alle steder blev ordene inddraget i vores dagligdag. Det var 4 spændende, men også
udfordrende dage, som vi så kunne slutte med motionsdag fredag d. 11.10.19.
Vi går altid på efterårsferie, når vi har holdt skolernes motionsdag. Det gjorde vi
også i år, og igen i år havde vi valgt at sende hele 0. - 5. årgang på tur til Østerskoven
i Hobro. De havde en rigtig fin dag, og selv om det var et større logistisk arbejde, så
fik vi alle med i skoven og retur.
De store elever løb og cyklede i Vebbestrup området, og også her var der både godt
humør og god energi, og selv om det var lidt koldt og lidt regnfuldt, så fik alle en god
afslutning på værdiugen og kunne gå på en velfortjent efterårsferie.
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November 2019

Åbent Hus 0.-3.kl.
Lørdag den 2. november holdt vi åbent hus for vores indskoling. Vi har ikke så
mange nye elever til 0. klasserne næste skoleår, så derfor var fremmødet ikke så
stort. Vi arbejdede i klasserne, hvor der både blev arbejdet kreativt men også vist
almindelig undervisning. Vi lavede mad over bål, selv om vejret bestemt ikke var
med os, og vi havde nogle hyggelige timer, hvor der også blev tid til en snak med de
mange ” forældre”, der også var mødt frem. Vi sluttede dagen med underholdning
af vores brassband ” Drums& Horns” og vores lille kor.
I november er der mange almindelige skoleaktiviteter og de store elever har også
deres terminsprøver, hvor de øver sig på de rigtige prøver. Det er en god øvelse, og
eleverne lærer at gå til prøve, hvilket de gør ganske godt. Det ved vi, for midt i
november offentliggjorde Cepos, Center for Politiske Studier, en ny undersøgelse,
hvor de har gennemgået Danmarks lidt over 1.400 grundskolers evne til at øge deres
elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund,
kaldet undervisningseffekten.
Her ligger Solhverv Privatskole i Vebbestrup på en flot 32. plads, hvilket er det
bedste i Mariagerfjord Kommune. Vi løfter 0,7 % point mere end forventet og taget
over de sidste tre år, har vi et løft på 0,75 %point i snit. Det vidner om stabilitet.

Julefester

4

Fredag d. 22. november havde vi vores julefest for 0. – 5. klasse. Vi er så mange nu,
at vi skal dele dagen op i to, og i år, var det de mindste, der startede med deres
juleklip og julegodter. Bagefter gik alle så i gymnastiksalen, hvor koret, Drums &
Horns og klasserne optrådte med deres julenumre. Årets koncert var den bedste, jeg
har været med til i min tid på skolen, og en stopfyldt sal kvitterede også med stort
bifald.
Allerede om formiddagen havde vi bedsteforældredag for 0. og 1. klasserne, og vi
havde en velbesøgt og meget hyggelig dag, hvor snakken gik i klasserne, mens der
blev klippet og drukket kaffe.
Senere på aftenen vendte vi så arrangementet om, så 3. – 5. klasserne startede med
deres julemusik, og de gav også sammen med kor og brassband en meget flot
koncert. Efter koncerten stod den på hygge med julefrokost, æbleskiver og juleklip.
Mere end 500 elever og forældre var mødt op til dette arrangement. Både børn og
voksne hyggede sig og nogle steder overtog de voksne helt pyntningen af lokalerne.
Samme aften havde børnehaven også julefest. Der var pyntet fint op, og børnene
var i festtøj til en aften med god mad og diskotek. Jeg var lige forbi på et tidspunkt,
og det var en flok trætte børnehavebørn, der havde danset og leget og var klar til at
komme hjem.

December 2019
December måned har selvfølgelig stået i julens tegn. Vi får sunget nogle dejlige
julesange til morgensang og torsdag d. 12.december gik vores 3. klasser Luciaoptog
for hele skolen og børnehaven. Vi kunne lige være i gymnastiksalen, og det var
meget flot.
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Mandag d. 2. december sang skolens kor og band Julen ind i Vebbestrup kirke for
menighedsrådet. Det var 3. år i træk, at vi sammen med byens borgere var med til at
fylde kirken, og vi fik en rigtig god aften ud af det. En stopfyldt kirke giver virkelig en
god lydakustik, så vores børns musikalske talenter kom virkelig til deres ret, ligesom
vi sang et par dejlige fællessange. Og det må nu være en tradition, for som
sognepræst Katrine Krogh sagde i sin velkomst, så er det en tradition, når noget er
lavet for tredje gang. Det håber jeg, for det er en rigtig skøn aften, som vi gerne
gentager.
Den 11. december holdt Fritteren deres store årlige julefrokost med masser af god
mad og mange sjove lege. I år var det almindelig julefrokost, der var på menuen, og
det var meget populært. Efter spisningen blev der leget og hygget og vores
Fritterbørn havde en rigtig god dag.
Onsdag d. 19.december om formiddagen var vores 4. klasser på Mariagerford
Gymnasium for at øve til den store julekoncert med Randers Kammerorkester.
Onsdag aften optrådte de for en fyldt sal sammen med de øvrige 4. klasser i
Mariagerfjord Kommune og sang mange, skønne julesange for en fyldt sal af
julestemte forældre. Dirigenten David Riddell og Randers kammerorkester forstår
virkelig at få tag i så mange børn på en gang.
Torsdag holder vi også julefrokost for vores 6. – 9. klasser. De sørger selv for
bespisning i klasserne, og nogle gør mere ud af det end andre, men alle har en
hyggelig dag, som vi slutter med en fælles julekomsammen i gymnastiksalen, hvor
vores skoleband synger for os.

Juleafslutning
I år bliver vores juleafslutning lidt speciel. Vores viceskoleleder Egon Thomsen går på
pension efter 40½ års arbejde som lærer, heraf de 19½ på Solhverv Privatskole. Det
skal vi selvfølgelig markere, så vores normale morgensamling bliver tilsat lidt ekstra
underholdning og afslutning for Egon. Når eleverne er gået hjem efter den
traditionelle kirkeafslutning, skal vi selvfølgelig også holde afslutning for Egon og
hans familie og venner, og det bliver da en speciel dag. Det er altid specielt at sige
farvel til en medarbejder, og når det så er en medarbejder, der har været her så
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længe og været en del af ledelsen, er det ekstra specielt. Men vi siger tak til Egon for
en kæmpe indsats for Solhverv Privatskole og ønsker ham god vind.
Jeg vil gerne sige alle, elever, forældre, lærere og øvrigt personale tak for et rigtigt
spændende halvår, og jeg vil gerne ønske alle en Rigtig God Jul og et godt Nytår.

Peter Hansen
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