Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole.

Kære alle med tilknytning til Solhverv Privatskole.
Endnu et halvt år er gået, og vi nærmer os med hastige skridt en velfortjent sommerferie.
Som sædvanlig er der sket meget på skolen siden jul og jeg vil her lige nævne nogle af
tingene.

Allerede den anden uge efter juleferien var vores 10.
klasse i gang med deres Obligatorisk Selvvalgte Opgave.
Det blev der nogle rigtigt gode udstillinger ud af, hvor
eleverne fortalte og viste noget om deres fremtidige
uddannelsesønsker. Vi hørte om landmandsuddannelsen,
mekanikeruddannelsen og politiet, ligesom vi hørte og så
en masse om de forskellige gymnasiale og
erhvervsuddannelser.
Det hele sluttede med en stor udstilling i gymnastiksalen,
hvor de øvrige overbygningselever fik mulighed for at
spørge ind og høre om uddannelserne.

I uge 3 havde var vores 8. og 10. klasser på skitur til de tyske
alper. 55 elever og 5 lærere havde en rigtig god til Oberaudorf,
som er byen, vi bor i. I år var vejret ikke helt med os, da det
blæste og sneede meget, så den første dag, var det kun en lille
del af skiområdet i Sudelfeld, der var åbent. Vi fik dog alligevel
en god dag ud af det. Dagen efter valgte vi at blive i
Oberaudorf. Her var vi begunstiget af godt skivejr, da der var
læ på pisterne, og vi var stort set helt alene i hele skiområdet.
Det betød, at vi kunne bruge rigtig meget tid på de enkelte
elever, og det var den dag, hvor vi fik alle på ski. På 3. dagen
tog vi så tilbage til Sudelfeld, der er et større område, og nu
var alt åbent og solen skinnede, så vi fik en rigtig god
afslutning.

I ugen efter vinterferien havde vi så besøg af de nye forældre til vores Mini SFO. Vi har vores
største årgang 0 i kommende skoleår. 28 elever skal starte i 0. klasse og 22 af dem startede i
Mini SFO 3. april. Første dag i Mini SFO er lidt speciel, for den første time har man jo sine
forældre med. De nye elever fik her deres første bøger og faktisk også deres første ” lektier”
med hjem. Lektierne er blandt andet at holde på en blyant, lytte til de andre, holde orden i sin
taske, men selvfølgelig også nogle skriveøvelser/ tegninger.
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Marts måned var først og fremmest musical-måned. Vore 5. klasser opførte musicalen
”Klokkeren fra Notre Dame’”, og det blev en meget flot forestilling. Eleverne havde som vanligt
lavet langt det meste selv. I dansk havde eleverne lært skuespil og drama, i musik alle
sangene og i billedkunst, håndarbejde og sløjd havde de fremstillet alle de flotte kulisser og
rekvisitter. Forestillingen blev vist fire gange. Først for en gruppe børnehaver og derefter to
gange for skolens elever inden der var stor premiereaften torsdag d. 15. marts for 5. klasses
forældre og øvrig familie. Det blev en stor succes med en dejlig forestilling i en stopfyldt sal.

I starten af april fik vi også vores nye hjemmeside op at køre. Den er blevet shinet kraftigt op,
og vi har tilstræbt at gøre den mere brugervenlig. Derudover har vi sat en masse nye billeder
ind og opdateret teksterne på siden, så vi er ret glade for www.solhverv.dk

Efter påskeferien var der stor travlhed lige fra
starten af. Vi havde i oktober besøg på skolen af en
af vore tidligere kostskolelever Søren Ryge, der
sammen med DR var oppe og lave en tv
dokumentar om hans tid på skolen. Torsdag d. 5.
april var filmen helt færdig, så skolens bestyrelse,
personale og familier kunne se en forpremiere på
filmen. Det blev en hyggelig aften, hvor Søren Ryge
fortalte om tiden på Solhverv, inden vi så filmen.
Der er blevet en rigtig god dokumentar ud af dagene
i oktober, og der var også god kritik af filmen, da
den blev vist på DR her i maj.
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Dagen efter holdt vi for første gang i flere en år en fest for 7. – 10. klasse i gymnastiksalen og
aulaen. Eleverne havde selv planlagt det hele og aftenens tema 80’erne blev kørt helt
igennem. Der var rigtigt mange deltagere, alle flot klædt ud i 80’er dress og vi havde en super
god aften. Både lærere og elever har talt om, at en sådan aften kan være starten på en ny
tradition.

Ellers var vi jo snart på vej ind i prøveperioden for de store elever. De skriftlige prøver blev
overstået i starten af maj, og herefter havde afgangsklasserne fokus på de mundtlige prøver,
inden de gik på sidste skoledag onsdag d. 30. maj. Det var også dagen, hvor 9. klasserne var
på deres årlige tur til Fårup Sommerland.

Torsdag d. 17. maj holdt vi vores årlige
forårsfest/forårskoncert. Vi var igen begunstiget af godt vejr,
så vi havde en fantastisk aften med mere end 700 deltagere
til underholdning og spisning. 8. klasserne havde lavet boder,
der blev flittigt besøgt, så eleverne kan tjene lidt til deres
kommende studietur til Berlin. Alle musikklasser optrådte, og
det samme gjorde vore kor, ligesom valgholdet Dans
optrådte for forældre og elever i teltet
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En anden særlig oplevelse var 8.a’s tur til København, hvor de modtog 1. præmien i Ekstra
Bladets og Maryfondens landsdækkende aviskonkurrence for 8.-10. årgang. Det var et flot
arrangement, klassen, klasselærer Mikkel Pedersen og undertegnede deltog i. Arrangementet
fandt sted i Politikens hus, og præmierne blev overrakt af Ekstra Bladets chefredaktør Poul
Madsen, der havde meget ros til Solhvervs avis. Især en af artiklerne, der handlede om en
lærer, der er dværg, havde vakt opsigt. Overskriften lød ”Kan man se op til en dværg”, og den
var Poul Madsen meget begejstret for. Kronprinsesse Mary holdt tale for eleverne og det
samme gjorde ligestillingsminister Eva Kjer Hansen. Der var også koncert med Wafande, så
eleverne fik virkelig noget ud af dagen.

Slutningen af maj og juni måned har været lejrskolernes og prøvernes måned. Vi har
gennemført 15 mundtlige prøver og vore 0. 2. 4. og 6. klasser har været på lejrskoler. O.
klasserne holdt deres lejr her på skolen, men var ude af huset hele dagen og 2. klasserne var
tre dage i Hirtshals. 4. klasserne var tre dage i Odense og 6. klasserne 4 dage på Læsø. Alle
havde de nogle rigtigt gode ture, og de var igen meget heldige med vejret.

Torsdag d. 28. juni holdt vi vores translokation for afgangseleverne og deres forældre. Det er
en festaften, og igen i år var der taler og underholdning fra både elever og lærere. Det er
selvfølgelig også en vemodig aften, for det er sidste aften i et langt forløb for både elever,
lærere og forældre, men det er en meget hyggelig aften.
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Jeg vil slutte med at ønske jer alle en rigtig god sommer. Vejret har jo været helt sydlandsk
den sidste måneds tid, og om det bliver ved, ved kun vejrguderne, men uanset om I skal være
herhjemme eller rejser til et andet land, så vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer. Tak for
et godt samarbejde i 2017/18, og vi ses den 13. august kl. 8.15 til et nyt spændende skoleår
2018/19.

Med venlig hilsen

Peter Hansen
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