KLOSTERNAKKEN, 4720 PRÆSTØ
Telefon: 61 41 71 19 - mail: kontor@prps.dk

Opstarten august 2014
Præstø Privatskole er en nystartet privatskole beliggende i hjertet af Præstø by. Søndag den
17. august 2014 kunne Skoleleder Henrik Kjøller byde velkommen til første skoledag for de
første 7 klassetrin. Nedenfor kan du kort læse om skolens etablering og ideerne bag.
Baggrund
Præstø Privatskole holder til på adressen Klosternakken 4 i Præstø. Ejendommen, der
tidligere har huset Klosternakkeskolen, er købt af Ejendomsselskabet Stentoft A/S, der
bakker op om projektet som udlejer. Initiativgruppen bag projektet har afsæt i
forældregruppe til nuværende og tidligere skolesøgende børn i Præstø og omegn, samt
flere erhvervsfolk fra Præstø, der ønsker at fortsætte og videreudvikle det populære
skolemiljø på Klosternakken mhp. at styrke Præstøs position som attraktiv by for
nuværende og kommende børnefamilier.
Historik
Pladsmangel på byens daværende skole var baggrund for, at Præstø Kommune opførte
skolebygningen på Klosternakken 4 i 1895. I 1904 fulgte udvidelse med 1. og 2 sal og
lokalerne husede i mere end et halvt århundrede Præstø Folke-, Mellem- og Realskole. I
takt med byudviklingen af Præstø i efterkrigstiden blev Abildhøjskolen bygget i 1963, og
skolen blev i den forbindelse solgt til Danmarks første computerfabrik ”Regnecentralen”.
Fabrikken flyttede godt 10 år senere til anden lokalitet, og Præstø Kommune erhvervede
bygningen på ny og Klosternakke Skolen blev etableret. I de seneste år og frem til sommer
2014 som del af Præstø Skole.
Attraktivt miljø
I takt med de store ændringer og omstruktureringer folkeskolen gennemgår i disse år, er
der stigende efterspørgsel på private skoler med større fokus bl.a. på tryghed, kontinuitet
og kvalitet af undervisning samt klassestørrelser. Dette gælder også i Vordingborg
Kommune med fri- og privatskoler primært placeret i den sydlige del af kommunen.
Således har Præstø- området indtil nu været det eneste tilbageværende uden et privat
alternativ.
Kvalitetsløft
Præstø er med sin idylliske placering ved skov og vand et smørhul for børnefamilier.
Skolemiljøet på Klosternakken har i årevis været eftertragtet såvel af lokale som
udefrakommende familier. En bevarelse og videre udvikling af dette miljø vil være et
kvalitetsløft for hele området.

