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Vejle

Privatskolen  
Kirstine Selig-
manns Skole er rig 
på traditioner  
og høje karakterer
Af Anders Kynde
ankyn@vafo.dk

Vejle - Forestil dig en ver-
den, hvor skoleeleverne 
samles hver eneste morgen 
til en sang, der bliver vist på 
overheadprojektor. 

En verden, hvor eleverne 
rejser sig pænt op, når lære-
ren træder ind i klasseværel-
set - og først sætter sig igen, 
når der er sagt værsgo.

En verden, hvor gamle dy-
der og traditioner lever i 
bedste velgående.

Sandheden er dog, at du 
ikke skal gå længere end til 
Herslebsgade i Vejle.

Her ligger Kirstine Selig-
manns Skole, en privatskole 
med 550 elever og med lan-
ge venteliste, der vidner om, 

at skolen er særdeles attrak-
tiv at være elev hos.

Ikke en sort skole
- Selv om vi går meget op i 
traditioner, mener jeg ikke, 
at vi er en sort skole. Vi er 
traditionsrig, ikke traditi-
onsbunden. 

Sådan lyder det fra Tom-
my Kristensen, der har væ-
ret leder af Kirstine Selig-
manns Skole siden 2009.

- Vi er nok en af de sidste 
skoler, hvor eleverne rejser 
sig, når læreren kommer ind 
i klasseværelset af respekt 
for undervisningen. Det be-
tyder meget, at der er noget 
fysisk forbundet med, at ele-
verne skal fokusere på un-
dervisningen. Samtidig spa-
rer lærerne tid på at få ro på 
eleverne, og de to-tre minut-
ter, der spares hver gang, er 
meget på et helt skoleår, for-
klarer han.

Blandt eleverne er der og-
så opbakning til de gamle 
traditioner.

- Jeg kan egentlig godt li-

de, at vi rejser os for lære-
ren. I begyndelsen var det 
lidt mærkeligt, da jeg havde 
været vant til at gå på en fol-
keskole, men jeg vænnede 
mig hurtigt til det. Det er en 
god måde at vise respekt for 
undervisningen, fortæller 
16-årige Amalie Müller fra 
Bredballe.

Efter seks år på Kirkebak-
keskolen valgte hun i 7. klas-
se at starte på Kirstine Selig-
manns Skole. I dag går hun i 
10. klasse. 

10. bedst i hele landet
For nylig har en statistik fra 
Undervisningsministeriet 
vist, at Kirstine Seligmanns 
Skole ikke bare er Vejles 
bedste skole, når det drejer 
sig om karakterer, men fak-
tisk ligger på en 10. plads 
over hele landet.

Det er en statistik, der har 
sammenlignet sidste års af-
gangskarakterer med socio-
økonomiske referencer. Det 
betyder, at man med en 
masse parametre ud fra 

hvert enkelt cpr-nummer 
udregner en norm for, hvor-
dan man burde præstere i 
skolen.

Og ud fra disse tal har Kir-
stine Seligmanns Skole med 
et snit på 8,9 præsteret næ-
sten én hel karakter bedre 
end den forventede karak-
ter på 8,0.

- Vi kan ikke undgå at væ-
re stolte over sådan et resul-
tat. Jeg synes, det er impo-
nerende at flytte eleverne så 
markant, når man tager i 
betragtning, at der forven-
tes meget i forvejen. Karak-
terer er en god måde at måle 
udviklingen på, men det vig-
tige er ikke, at eleverne får 
12, men hvordan vi løfter 
eleverne bedst muligt, for-
tæller Tommy Kristensen.

Det er ikke nyt, at Kirstine 
Seligmanns Skole ligger i 
toppen, når det drejer sig 
om karaktergennemsnittet. 

- Det. jeg er mest stolt 
over, at vi gennem flere år 
har præsteret jævnt godt. 
Det vidner om, at det er en 

god skole og ikke bare en en-
kelt årgang, som har haft ét 
år med høje karakterer, si-
ger skolelederen.

Ingen adgangskrav
Opskriften på de flotte ka-
rakterer skal findes i skolens 
kultur, mener skolelederen.

-  Alle vil skolen. Det gæl-
der både elever, forældre, 
lærere, ledelse og pedeller, 
og det er virkelig noget, der 
smitter af på den generelle 
indsats, siger Tommy Kri-
stensen.

Han afviser, at Kirstine Se-
ligmanns Skole er en elite-
skole.

- Vi har ingen adgangs-
krav, men inden en elev 
starter på vores skole, hol-
der vi en samtale med ved-
kommende for at finde ud 
af, om personen passer ind i 
skolens værdier. Hos os har 
vi også elever, der døjer med 
ordblindhed eller andre 
diagnoser, forklarer Tommy 
Kristensen.

Rygtet om, at privatskolen 

kun er stræbere, kan mær-
kes på elevgangene, men 
ifølge eleverne handler sko-
len også om andet end ka-
rakterer.

- Flere tror, at det er en 
skole for dukse, men det er 
ikke rigtigt. Skolens værdier 
handler ikke kun om læring 
og lektier, men også om fæl-
lesskab og sociale arrange-
menter, siger 15-årige Nina 
Andersen, der er formand 
for skolens elevråd.

Hun erkender dog, at det 
faglige har en stor betyd-
ning. Derfor er hun også 
klar over, at skolen er stolt 
over, at eleverne har leveret 
flotte resultat de senere år.

- Men det er ikke noget, vi 
decideret mærker så meget 
til, fordi det er hverdag for 
os at have et stort fokus på 
det læringsmæssige. Samti-
dig bærer det også præg af, 
at folk yder en større ind-
sats, fordi alle selv har valgt 
at gå på skolen, forklarer Ni-
na Andersen.

Her rejser eleverne sig, 
når læreren kommer ind

Morgensang. Hver eneste dag samles alle elever til morgensang på Kirstine Seligmanns Skole. Sådan har det altid været.  - Morgensamlingen har stor værdi, og vi kan slet ikke forestille os ikke at have det, si-
ger skoleleder, Tommy Kristensen. FoTo: MeTTe MørK


