
Skolebestyrelsens klumme marts 2018 

Her i starten af marts måned har de unge mennesker i 9.klasse skulle afgive deres uddannelsesønsker for 

tiden efter 9. klasse. Dette er for nogle et let valg og for andre ligger der store og måske vanskelige 

overvejelser forud for denne beslutning. 

Op gennem skoleforløbet har der været flere muligheder for, at eleverne har kunnet stifte bekendtskab 

med de muligheder, som findes efter 9. klasse. Eleverne har i mange år har haft mulighed for at komme på 

brobygningsbesøg på de forskellige ungdomsuddannelser. Susåskolen har dog siden sidste skoleår indgået 

et egentligt samarbejde med ungdomsuddannelserne, det drejer sig om Næstved Gymnasium, Zealand 

Business School og EUC Sjælland, og et forløb i samarbejde med Akademiet for talentfulde Unge.  Målet 

med disse samarbejder, er at tilbyder udfordringer for særlige talenter og interesserede samt at forbedre 

brobygningen til ungdomsuddannelserne. Det betyder i praksis, at nogle elever fra 8. årgang har haft 

mulighed for at blive udvalgt til forskellige forløb på de pågældende skoler, hvor de har mulighed for at 

blive fagligt udfordret, opleve læring på en ny måde samt møde andre motiverede unge mennesker.   Det 

er vores oplevelse, at de der har deltaget har været glade for det. Der er dog stadig tale om et nyt 

samarbejde, som der løbende skal arbejdes på at gøre det bedst muligt. 

Helt i begyndelsen af skoleforløbet arbejdes der også med et nyt tiltag omkring brobygning for børn i 

børnehave, som skal starte i skole efter sommerferien.  Næstved kommune har i samarbejde med 

Rønnebæksholm igangsat et brobygningsprojekt for alle kommende skolebørn på tværs af børnehave og 

førskole. Formålet med brobygningsprojektet er at skabe en sammenhængende og lærerig overgang fra 

børnehave til skole. Brobygningsforløbet foregår på Rønnebæksholm med et eventyrligt og udforskende 

forløb, hvor der vil blive lagt vægt på sproglig udvikling og relationsdannelse.  Der er givet en særlig 

økonomisk tildeling fra Byrådet til dette projekt. 

Påskeferien står for døren og jeg ønsker alle en dejlig påskeferie. 

Med de bedste forårshilsner 

Maj-Britt Albrechtsen, Forældrerepræsentant i skolebestyrelsen 

 


