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Vi vil sikre, at børnene på Christiansø Skole bevarer 

deres medfødte selvværd og nysgerrighed.  

Det gør vi ved at anerkende og opmuntre og ved at 

guide, vejlede og irettesætte i en ordentlig tone. 

Desuden vil vi altid tage et barns oprigtige spørgsmål 

alvorligt og så vidt muligt svare her og nu. 

Værdigrundlag, ma l og traditioner 

Vores vision 

Christiansø Skole er en skole, hvor eleverne bliver fagligt dygtige og socialt kompetente, hvor de trives, og 
hvor forældrene er tilfredse og har tillid til skolen og dens medarbejdere. Skolen er desuden en central 
kulturbærer i ø-samfundet og en aktiv del af attraktionen Christiansø. 

Det følger heraf,  

 at det er vores kerneopgave at undervise øens skolebørn og bidrage til deres sociale forståelse og 
trivsel såvel i skoletiden som i fritiden. 

 at vi derudover gerne vil bidrage til, at øens mange gæster - ikke mindst skoleelever på lejrskole - 
får en positiv oplevelse af besøget. 

 

 

Christiansø Skole er en central institution på Ertholmene. Dels er 

den en forudsætning for, at der til stadighed er børnefamilier på 

Christiansø og Frederiksø. Dels spiller skolen en vigtig rolle for bør-

nenes trivsel. Det samlede antal børn vil nemlig til stadighed være 

så begrænset, at det enkelte barn har relativt få at vælge imellem 

som legekammerater.  

Christiansø Skole er en af landets mindste – og 

hyggeligste, tør vi godt sige 
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Derfor skal skolen aktivt bidrage til, at børnene lærer omsorg for og hensyn til hinanden, så de trives – ikke 

bare i skoletiden, men også i fritiden. 

Det begrænsede børnetal betyder til gengæld, at det enkelte barn kan få væsentlig mere individuel op-

mærksomhed og hjælp, end det er normalt for skolebørn i Danmark. Derfor bør alle skolens børn - med 

mindre helt særlige forhold gør sig gældende - blive fagligt dygtige. 

Endelig er det en følge af det begrænsede børnetal, at også antallet for forældre er begrænset. Derfor – og 

fordi skolen og forældrene har en fælles opgave med at sikre børnenes trivsel på øerne – må og skal der 

være en væsentlig tættere dialog og et væsentligt tættere samarbejde mellem skolens medarbejdere og 

forældrene, end man kan forvente på større skoler andre steder i landet. 

Det fører til fem overordnede mål for skolen: 

1. Når eleverne forlader Christiansø Skole – uanset alder – ligger de fagligt i den bedste halvdel på de-

res klassetrin, når man sammenligner med resultater på landsbasis. 

2. Alle skolens elever er glade for at komme i skole. 

3. Alle øens børn trives og er glade for at bo på Ertholmene. 

4. Forældrene er trygge ved, at deres børn er elever på Christiansø Skole. 

5. Skolens medarbejdere er tilfredse med deres job, herunder vilkår, udviklingsmuligheder og egen 

indsats. 

Det er holdningen på Christiansø Skole, at mål skal følges op af måling/dokumentation – dels for løbende at 

tjekke, hvor godt vi lever op til målene, dels for at have et kvalificeret grundlag for at træffe beslutning om 

ændringer - enten af målene eller af de valgte metoder. 

Hvert af de fem mål vil blive målt som følger: 

Faglige mål 
Det er et overordnet fagligt mål, at eleverne på Christiansø Skole, når eleverne forlader skolen, ligger fagligt 

i den bedste halvdel på deres klassetrin, når man sammenligner med resultater på landsbasis. Derfor gen-

nemfører vi hvert år anerkendte faglige test - herunder de frivillige nationale test for de ældste elever - som 

dokumentation for elevernes faglige niveau og som grundlag for beslutning om eventuel ændring af prak-

sis, hvis resultaterne ikke er tilfredsstillende. 

Imidlertid kan test aldrig stå alene. Blandt andet er test først og fremmest en her-og-nu temperaturmåling 

og ikke en indiskutabel sandhed. En elev kan f.eks. have en dårlig dag den dag, testen bliver lavet. Derfor vil 

testens resultater altid blive suppleret af en vurdering fra læreren i de pågældende fag, så både testresulta-

ter og lærervurdering indgår i grundlaget for beslutning om eventuel ændring af praksis eller indsats over 

for den enkelte. 

Lektier 

På Christiansø Skole har eleverne kun undtagelsesvis lektier for. Dels er vi stærkt i tvivl om værdien af lekti-

er som en fast bestanddel i skolearbejdet, dels kan vi som regel godt nå det vi skal i skoletiden, og endelig 

synes vi, at skoledagene er lange nok, så fritiden skal være børnenes egen. 
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Derfor begrænser vi lektier til et absolut minimum. Hvis eleverne undtagelsesvis får hjemmeopgaver for, vil 

der typisk være en naturlig sammenhæng mellem en opgave i skolen og et opfølgende eller forberedende 

arbejde derhjemme - f.eks. hvis en elev skal lave en fremlæggelse. 

Skolen anbefaler desuden, at alle børn læser mindst 20 minutter om dagen i fritiden (vi hjælper gerne med 

at finde egnede bøger) og at forældrene forsøger at skabe en tradition, hvor de af og til læser sammen med 

deres børn. Børn, der derudover har lyst til at lave skolearbejde derhjemme, bliver selvsagt opmuntret til 

det.  

 

Trivselsmål 

I skoletiden 

Det er et overordnet mål, at eleverne på Christiansø Skole er glade for at komme i skole – at de med andre 

ord betragter skolen som en god skole. Det er derfor børnenes vurdering, der afgør, om vi lever op til dette 

mål. 

Fra samtaler med børnene ved vi, at det mest 

centrale for børnenes opfattelse af, om skolen er 

god, er, at undervisningen er sjov, og at lærerne 

ikke skælder ud. Vi arbejder derfor ud fra en an-

erkendende tilgang til eleverne, hvor ordentlig-

hed, ligeværdighed, respekt for forskellighed og 

dannelse1 er centrale begreber. 

For at afdække, om vi lever op til disse mål, gen-

nemfører vi en gang årligt en spørgeundersøgelse, 

hvor børnene bliver spurgt, hvorvidt de er glade 

for at komme i skole, herunder om undervisnin-

gen er sjov og interessant, og om lærerne behand-

ler dem ordentligt og med respekt. Og hvis de er 

glade for skolen: Hvorfor især? Og hvis ikke: Hvorfor ikke? 

På baggrund af undersøgelsen udarbejder lærere og skoleleder et bud på, hvad vi i givet fald skal ændre, 

hvis resultatet ikke er godt nok. Og ”godt nok” definerer vi sådan, at mindst halvdelen af børnene på en 

skala fra 0 til 5 (hvor 0 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds) skal give deres tilfredshed et 5-tal, og at 

den resterende del skal svare med et 4-tal. 

Undersøgelsen suppleres af ”Den nationale trivselsundersøgelse”, som er en del af folkeskolereformen, og 

som alle skoler har pligt til at deltage i. Den har imidlertid, efter vores opfattelse, så mange begrænsninger, 

at den ikke kan stå alene. Dels indeholder den for mange spørgsmål (mellem 20 og 40, mens vores egen 

indeholder 5), dels handler spørgsmålene ikke nødvendigvis om det, vi på Christiansø Skole lægger mest 

                                                           
1
 Dannelse i en skolemæssig sammenhæng handler om at bibringe børn viden, oplære dem i bestemte færdigheder og 

hjælpe dem med at agere hensigtsmæssigt i et fællesskab 

Hvert efterår er vi med i et spændende projekt med fysisk aktivitet 

i alle fag. I 2016 var det blodspil og -lege, der var i fokus 
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vægt på, og endelig giver undersøgelsen ikke eleverne mulighed for at komme med kommentarer - f.eks. 

til, hvordan forholdene kunne blive bedre. Det er centralt i vores egen undersøgelse, som vi derfor fasthol-

der. 

 

I fritiden 

Det er også et mål, at børnene trives i fritiden og er glade for at bo på Ertholmene. Fra samtaler med bør-

nene ved vi, at det afgørende her først og fremmest er en god familie og gode venner. Og en god ven defi-

neres som en, der ikke afviser, men derimod inviterer én til at være med i en leg, og som – hvis han eller 

hun siger nej – gør det klart, at der ikke ligger noget personligt bag. 

Vi vil derfor konstant have fokus på børne-

nes sociale kompetencer for at gøre dem 

bevidste om, hvordan de selv kan være 

gode venner og tage særlige hensyn, hvis 

en eller flere kammerater i en periode har 

brug for det – f.eks. fordi han eller hun er 

usikker på eget værd eller af andre grunde 

er trist og har begrænset overskud. 

Det gør vi blandt andet ved løbende samta-

ler med børnene om, hvad der kan gøre én 

glad og ked af det, og hvordan vi hver især 

kan bidrage til, at vi alle sammen er væ-

sentlig mere glade end triste. Desuden gør 

vi det ved samtaler om konflikter som en 

uundgåelig del af menneskers samvær, men 

også som noget, der ofte kan undgås eller minimeres, og som vi under alle omstændigheder skal have løst 

bagefter. 

Desuden vil vi løbende med forældrene drøfte - og søge at afstemme - forventningerne til hinanden og 

hinandens roller og opgaver, så vi kan sikre, at vi har nogenlunde ens opfattelse af såvel mål som situation 

og hensigtsmæssig handling. 

For at afdække, om vi lever op til målene, gennemfører vi fra tid til anden en spørgeundersøgelse med fo-

kus på mulige ønsker om ændringer. Resultatet for det enkelte barn præsenteres først og fremmest ved 

skole/hjem-samtalerne, mens det samlede resultat præsenteres på et forældremøde suppleret med et bud 

på hensigtsmæssig opfølgning. 

Forældre-mål 

Trygge forældre 

Det er et selvstændigt mål, at forældrene er trygge ved, at deres børn er elever på Christiansø Skole. Det 

forudsætter blandt andet, at forældrene oplever at være godt informeret om, hvad der sker på skolen og 

Vi deltager altid i den årlige ”spil og syng dansk dag”. I 2015 gjorde vi 

det ved at gå rundt og synge på alle øens arbejdspladser 
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hvorfor, og at der er en god, tæt og ligeværdig dialog samt et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem foræl-

drene og skolens lærere og leder. 

Også på det område gennemfører vi en gang årligt en lille spørgeundersøgelse, hvor forældrene bliver bedt 

om at forholde sig til, hvorvidt vi efter deres opfattelse lever op til målene – hvis ja: Hvad gør vi især godt? 

Og hvis nej: Hvad bør vi lave om? Med udgangspunkt i undersøgelsen fremlægger lærere og skoleleder på 

et forældremøde resultatet af undersøgelsen suppleret med et bud på, hvilke konsekvenser vi har tænkt sig 

at drage. 

Skole/hjem-samarbejde 

Ud over den løbende information fra skole til forældre, som primært foregår via skolens hjemmeside samt 

via telefon, sms og mail, holdes der minimum tre forældremøder om året (typisk i september, januar og 

april), hvor aktuelle temaer sættes til drøftelse. Derudover holdes to ordinære skole/hjem-samtaler af 20 

minutters varighed, typisk i november og i maj. 

Som udgangspunkt er eleven med til samtalerne. Dog kan forældrene til de mindste elever bede om, at den 

ene af samtalerne gennemføres uden ele-

ven. 

Forud for skole/hjem-samtalen i november 

udleveres et forberedelsesskema til foræl-

drene, så de sammen med deres barn kan 

snakke om trivsel, interesser, udbytte m.m., 

herunder ønsker til ændringer. Skemaet vil 

også indeholde spørgsmål til bar-

net/børnene om blandt andet ”3 ting, jeg 

har lært” og ”noget, jeg kunne tænke mig 

skulle være anderledes i skolen”. Ideen er 

dels at bevidstgøre børnene om deres egen 

læring, dels at gøre dem medansvarlige for 

at formulere konkrete forslag til ændring af 

uhensigtsmæssigheder i dagligdagen. 

 

Forud for skole/hjem-samtalen i maj udarbejder lærerne en individuel elevplan med fokus på 1: status 

(hvad kan barnet?), 2: potentialer (hvad kan han eller hun lære?) og 3: handling (hvad har vi tænkt os at 

gøre?). Før planerne udleveres til forældrene, har vi samtaler med hver enkelt elev. Disse samtaler kan i 

nogle tilfælde føre til justeringer. Forældrene får herefter planen i så god tid, at der bliver tid til at snakke 

med børnene om den derhjemme inden skole/hjem-samtalen. Ud over de to ordinære skole/hjem-samtaler 

kan der aftales flere, hvis enten forældre eller lærere finder grund til det. Et ønske fra forældre om en sam-

tale efterkommes altid. 

Nye forældre inviteres desuden til et kort start-introduktionsmøde, hvor forældrene informeres om krav og 

forventninger samt får praktisk information. Derudover inviterer skolen nye forældre til endnu et møde 

efter et stykke tid, så forældrene orienteres om, hvordan det går deres barn i startfasen. 

I juni 2015 optrådte alle skolens elever på Folkemødet i Allinge med et 

nummer, de selv havde komponeret og skrevet sammen med Jørgen 

Thorup fra Kodas skolekontaktordning 
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Vi gør også en særlig indsats overfor nye elever. Forud for en ny elevs ankomst udpeges en eller flere hjæl-

peelever, der får til opgave at introducere den nye til livet på Christiansø, og som den første måneds tid 

sikrer, at den nye inviteres med i børnenes fælleskab og lege. 

Derudover er forældre altid velkomne på skolen, herunder til at overvære og eventuelt bidrage til under-

visningen. Sker det, vil vi gerne orienteres på forhånd, så vi kan tilrettelægge undervisningen efter, at vi har 

besøg. 

Skolebestyrelse, elevråd og forældreråd 

Til støtte for bestræbelserne på at sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og skole er der 

ved Christiansø Skole etableret to fora, dels en lovbestemt skolebestyrelse, dels et forældreråd. 

Skolebestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra hver familie med børn i skolen samt to lærer-

repræsentanter. Skolebestyrelsen konstituerer sig hvert andet år med valg af formand på det første møde i 

august. Skolebestyrelsen mødes 10 gange årligt. Skolens leder er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager 

som ordstyrer og referent. 

Der er elevråd på Christiansø Skole. Rådet består af samtlige skolens elever og konstituerer sig med valg af 

formand, næstformand og sekretær ved hvert skoleårs start. Elevrådet holder møde efter behov - typisk i 

klassens tid. Elevrådets formål, er at ”arbejde for at give eleverne indflydelse på dagligdagen på skolen og 

at bidrage til en god stemning og et godt samarbejde mellem elever, lærere og forældre.” Elevrådets for-

mand deltager i skolebestyrelsens møder og kan - efter samråd med skolens leder og skolebestyrelsens 

formand - få punkter sat på skolebestyrelsens dagsorden. 

Forældrerådet har som opgave at etablere aktiviteter, der understøtter børnenes trivsel – gerne i samar-

bejde med skolen – og har særligt fokus på at fastholde gode traditioner. Rådet har ikke nogen formel 

kompetence men kan uddelegere konkrete opgaver til andre end rådets medlemmer. Antallet af medlem-

mer i forældrerådet ligger ikke fast, idet det helt afhænger af interessen for at være med. Valg foregår på 

forældremødet om efteråret. 

Relationen til skolebestyrelsen er, at ”Nyt fra forældrerådet” er et fast punkt på skolebestyrelsesmødernes 

dagsorden, så der sikres den størst mulige koordination mellem skolebestyrelsens, forældrerådets og sko-

lens arbejde med børnenes trivsel. 

Lærer-mål 
Medarbejdertilfredshed er vigtigt for Christiansø Skole, blandt andet fordi god trivsel og godt samarbejde i 

personalegruppen er en væsentlig forudsætning for at nå skolens øvrige mål. Vi ønsker en skole med en 

god, tillidsfuld, respektfuld og humoristisk omgangstone med betydelig indflydelse på egen arbejdssituation 

og udviklingsmuligheder og med tryghed og engagement som bærende karakteristika. 

På en så lille skole som Christiansøs er muligheden for ekstern faglig sparring og efteruddannelse vigtig, 

fordi der fra tid til anden kan blive brug for andre input end dem, man kan få i en personalegruppe på kun 

fire. Samtidig vil vi søge at prioritere muligheden for fælles oplevelser og inspiration udenfor den normale 

skoledag, både med og uden elever. Vi drøfter såvel mål som opfyldelsen af dem på to årlige medarbejder-

udviklings-samtaler, som vi holder i november og maj. 
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Traditioner 

Første skoledag 

Den første skoledag efter sommerferien hejses skolens flag og vi mødes – børn, forældre og lærere - kl. 9 

omkring flagstangen i skolelederens have, hvor vi synger en sang og får taget et skolefoto af børn og lærere 

Herefter går vi alle ind på skolen, hvor vi siger særligt velkommen til de nye elever, og hvor vi hører lidt om 

hinandens sommerferie-oplevelser. Vi slutter med en leg på boldbanen, inden vi går hver til sit et par timer 

senere. 

Græsholm 

En dag i august eller september tager vi en tur til Græs-

holm, hvor vi går på opdagelse, går på skattejagt, bager 

snobrød, steger pølser og hvad vi ellers finder på af 

sjove ting. Ud over ornitologerne er vi de eneste, der 

får adgang til dette unikke fuglereservat, så vi vil værne 

om såvel øen som om denne meget privilegerede tradi-

tion. 

Sundhed 

I de tre uger op til efterårsferien deltager vi skolernes 

sundhedsuger – ”Aktiv rundt i Danmark” – med fokus 

på betydningen af motion og sund kost. 

Julemåneden 

December er noget særligt. En af de første dage i december har vi juleklippe-dag, hvor vi laver pynt, så sko-

len kan komme til at se rigtig julet ud. Desuden har vi pakkekalender, fortæller julehistorier, tænder kalen-

derlys m.m. 

Juletræstænding 

Første søndag i advent tændes juletræet på Paraden. Det er Christiansø Støtteforening, der står for arran-

gementet, mens skolens elever synger for på et par af julens sange. 

Lucia 

I samarbejde med menighedsrådet holder vi luciaoptog på ”Månen” – typisk lørdag ved første præstesej-

lads i december. Vi øver med børnene i god tid, mens forældrene vasker og stryger dragterne og menig-

hedsrådet sørger for kaffe og kage ved selve arrangementet. En af skolens medarbejdere læser en julehi-

storie. 

Juleafslutning 

Sidst på eftermiddagen dagen før sidste skoledag op til juleferien mødes forældre, elever, søskende og læ-

rere på skolen til julehygge, som skolen og forældrerådet tilrettelægger i samarbejde. 

Sidste skoledag (kl. 8-11) holder vi banko, hvortil alle har en lille pakke med, der bruges som gevinst. 

Der er meget at udforske på Græsholm 

Det er hyggeligt med bål og snobrød på Græsholm 
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Fastelavn 

Fastelavnstraditionen på Christiansø står et par af forældrene for. Søndagen før fastelavnsmandag er der 

tøndeslagning i Kongens Have. I ugen op til tøndeslagningen laver børnene fastelavnsris i skoletiden. Vi 

afsætter 3-4 lektioner til formålet. 

Fastelavnsmandag er skolefridag. Den dag står skolebørnene ekstra tidligt op. De mødes udklædte på Para-

den kl. 6 og går herefter rundt og riser de af øernes beboere op, som på forhånd – via en tilmeldingsliste 

hos købmanden – har tilkendegivet, at de gerne vil være med. Klokken 10 samles alle øernes børn på Para-

den, hvorefter de går rundt til alle hjem og samler penge ind til Folkekirkens Nødhjælp. 

Ø-rensning 

To gange om året – efterår og forår – har skolen ø-rensning fra kl. 10 til kl. 11:30. Alle er velkomne til at 

deltage. Vi har normal undervisning indtil kl. 10. Herefter går vi til Paraden og får udleveret affaldssække, 

hvorefter vi deler os i mindre grupper og går hver sin rute for at samle affald. Når vi er færdige, mødes vi 

bag Vagten, og den gruppe, der har samlet mest, vinder en lille præmie. Som afslutning er der frugt og so-

davand til alle deltagere. 

Udvekslingsstudenter 

Hvert år i juni får vi i et par dage besøg af udvekslings-

studenter fra andre lande, både europæiske, ameri-

kanske og asiatiske. Besøget arrangeres af forældre-

rådet og skolen i samarbejde med organisationen AFS, 

som er en verdensomspændende organisation, der 

har til formål at fremme interkulturel forståelse og 

læring på tværs af landegrænser.  

En af de meget aktive lokalafdelinger findes på Born-

holm, og det er sammen med dem, at vi arrangerer de 

udenlandske udvekslingsstudenters besøg på Christi-

ansø, hvor vi – blandt andet via privat indkvartering 

og sammenkomster på skolen og på Månen - lærer 

noget om hinandens levevis, madtraditioner, danse, sange 

og meget mere.  

Skoleteater 

En gang om året opfører børnene et teaterstykke på ”Månen” for alle på øerne. 

Åben skole 

Hvert år i slutningen af juni har vi åben skole. Her udstiller vi noget af det, børnene har lavet i årets løb, og 

vi etablerer værksteder, så vi kan vise, hvordan vi arbejder i dagligdagen. Alle – også turister – er velkomne 

på skolen denne dag, hvor vi gerne vil forstyrres og svare på spørgsmål 

Sommerafslutning 

Vi afslutter skoleåret med, at forældrerådet dagen før sidste skoledag arrangerer en sommerafslutningsfest 

i Kongens Have, hvor forældre og søskende inviteres til at spille rundbold og siden grille og hygge sammen 

Det er hyggeligt og lærerigt med besøg fra andre lande 
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med os, så vi får ønsket hinanden rigtig god sommerferie. Skolelederen holder en særlig tale for eleverne 

på 7. klassetrin, som nu forlader Christiansø Skole. Måske har eleverne osse noget i ærmet. 

Efter arrangementet går elever og lærere ind på skolen, hvor vi overnatter. Næste morgen bager vi mor-

genbrød og hygger, indtil vi går i gang med de sædvanlige aktiviteter, der er knyttet til sidste skoledag, 

nemlig at rydde op og spille elever-mod-lærerne-rundbold. 

 Inden dagen slutter, får børnene deres skema for det kommende skoleår. Skemaet sendes desuden sam-

men med et lille god-sommer-og-på-gensyn-brev til nye elever, der måtte starte efter sommerferien. 

 

Andre traditioner 

Lejrskoler m.m. 

Lejrskoler og udflugter er et supplement til 

den daglige undervisning, hvor skolen åbner 

sig mod den omgivende verden. Der lægges 

vægt på det virkelighedsnære og konkrete, og 

på at styrke fællesskabet. Ved at forlade sko-

lens trygge rammer oplever og lærer vi på nye 

måder. 

Christiansø Skole er oftere på ture med over-

natning end andre skoler. Vi har besøgt skoler, 

byer, museer, seværdigheder, værksteder og 

legeparker for at få ny inspiration og for at 

blive klogere. 

Der er en række praktiske forhold at tage hensyn til, når vi er på tur:  

Skolens elever og lærere er fælles på tur. Christiansø Skole har ikke ressourcer til ture for udvalgte elever; 

det opfordres forældrene til selv at arrangere. De store elever kan ofte på skoleture få lov til at være læn-

gere oppe end de små, når det passer med det fælles program.  

Det er både sjovt og hårdt arbejde at være på tur. Eleverne er både i skole (selv om vi er væk fra skolens 

bygninger) og har fri til at hygge sig sammen, men det er lærerne, der bestemmer rammerne. Under hele 

turen er eleverne nemlig lærernes ansvar. Som lærer er det både et meget stort arbejde og samtidigt sjovt 

og lærerigt at være på tur. 

Rejserne kan blive lange og sejlturen hård. Skolens lærere gør hvad de kan for at gøre rejsen så god så mu-

lig, men vi er ikke herrer over bl.a. søsyge. Forældre er altid velkomne til at tage i forvejen med og eller til 

at afhente deres barn i forbindelse med skoleture. 

Før hver lejrskole holdes et kort orienteringsmøde med forældrene om pædagogiske og praktiske forhold 

for turen. 

Elevernes lommepenge har på tidligere tur været på 40 kr. Beløbets størrelse vil løbende blive diskuteret - 

og evt. justeret - med elever og skolebestyrelse. 

Det er fantastisk at være på madskole hos Sussie Holmtoft i 

Folkekøkkenet i Østermarie 
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Der deltager minimum to lærere på skoleture. 

Konkret har vi et godt samarbejde med Bornholms 4H om madskole, som enten kommer til os et par dage 

om året, eller som resulterer i, at vi besøger dem i folkekøkkenet i Østermarie på Bornholm. 

Endelig arrangeres fra tid til anden (typisk når vi har elever på 7. klassetrin) besøg på Bornholms Efterskole, 

så vore elever kan blive fortrolige med den skole, de fleste af dem skal gå på efter 7. klasse. 

Besøg/gæster 

Fra tid til anden har familier på Ertholmene 

gæster i kortere eller længere tid, og ind 

imellem er gæsterne børn. Mange af disse 

gæster vil gerne se vores skole, og når det er 

børn, vil de ofte gerne gå i skolen i nogle 

dage eller nogle uger. 

Det sætter vi pris på, så hvad enten det er 

voksne, der bare gerne vil se skolen, eller 

det er børn, som gerne være med i under-

visningen, er de meget velkomne. Dog vil vi 

gerne vide det på forhånd, så vi kan tilrette-

lægge undervisningen efter, at vi har besøg. 

 

Hvert år besøges Ertholmene desuden af rigtig mange turister, rejsegrupper og skoleklasser, hvoraf mange 

også gerne vil se vores skole. Det ønske vil vi gerne efterkomme – samtidig med, at vi dels ikke vil have 

mange afbrydelser i undervisningen, dels ikke ønsker, at vore elever skal opleve sig selv som udstillede. 

Derfor opfordrer vi skoleklasser, der besøger øerne, til på forhånd at aftale et besøg hos os, mens turister 

og rejsegrupper via vore guider orienteres om, at de kan få en rundvisning og orientering af skolelederen 

(eller måske en elev, der gerne vil) i frokostpausen eller (i ferieperioder) efter aftale. 

På skolens hjemmeside har vi desuden lavet en særlig underside beregnet til lejrskoler. Her kan lærere, der 

tager en lejrskoleklasse med til Christiansø, få inspiration, så elever og lærere får det størst mulige udbytte 

af besøget, og så de forlader øen igen med et godt og positivt indtryk.  

Ud over at vise skolen frem søger vi også at drage nytte af øens mange besøgende ved at invitere menne-

sker med særlige talenter og kompetencer til at gæsteundervise på skolen. 

Morgensang 

Vi synger morgensang hver morgen på Christiansø Skole. Det er en god måde at starte dagen på, og det 

giver børnene et indblik i og forståelse af den danske sangskat og –tradition. 

Flagning 

Ud over årets første skoledag og andre særlige dage hejses skolens flag altid, når et barn eller en lærer har 

fødselsdag. 

august 2018 

I juni 2017 dannede Christiansø rammen om det årlige Rigsmøde, mødet 

mellem Danmarks statsminister, Grønlands hjemmestyreformand og 

lagmanden på Færøerne - her til glæde for Rasmus fra 5. klasse 


