Privatskolerne
Elevtal primo september sammenlignet med året før:

Roskilde Private skole:
93
2014: 86
Nærum Privatskole:
87
2014: 74
Svanevej Privatskole:
60
2014: 65
Ringsted Privatskole:
112
2014: 111
Jerslev Østervrå Friskole: lukket 1. okt 2015.
Vejlefjordskolen:
i.
Børnehave/vuggestue
39+9 (40)
ii.
Grundskolen 0‐10 kl.
222 (228)
iii.
Efterskolen 57 (53)
iv.
Gymnasiet 98 (115)
v.
Kostelever 140 (155)
Ved et skoleleder møde den 9 nov. hvor Thomas Müller og Henrik Jørgensen deltog, blev der drøftet frit og
åbent om hvordan kirken bedst kan støtte op om skolernes arbejde. I den forbindelse blev der udtrykt en
stor taknemmelighed for det samarbejde der har været med Thomas Rasmussen, som ungdomsleder, i
mange år, specielt med hensyn til inspirationsugerne. Da Thomas Rasmussen fra september 2016 er på
studieorlov og derfor ikke er på valg til generalforsamlingen i 2016, blev der talt om forskellige mulige
andre måder kirken kan støtte skolerne på. Det drejer sig om at kunne oprette og vedligeholde relationer til
eleverne og det gøres ikke nødvendigvis ved at en fremmed kommer til skolen i 5 dage en eller to gange om
året. Det gælder om en langsigtet plan, hvor en præst eller lignende kommer jævnligt ind og tager sig tid til
at lære børnene at kende og opbygger et tillidsforhold til dem. Udover Thomas Rasmussen, blev Michael
Bidstrup (Nærum), Allan Falk(Ringsted) og Bobby Bovell (Svanevej) nævnt som præster der i årenes løb
havde været i stand til gøre det. Der blev talt om muligheder for at have jævnlige besøg af en tilknyttet
præst der ville tage andagter enten i tillæg til eller i stedet for inspirationsuger. Specielt Svanevej udtrykte
et behov og en stor villighed til at arbejde sammen omkring en sådan løsning for at holde en SDA profil på
skolen. Ledelsen vil i samarbejde med skolelederne arbejde videre med nogle af disse ideer.

Henrik Jørgensen
(kontaktperson til skolerne)
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