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som forældre en forpligtigelse til at sikre, at småting ikke vokser til ”sager”. Vi skal derfor 
tale åbent med hinanden om alle aspekter af et skoleliv, herunder også når der er små 
bump på vejen.  

Vi har i forbindelse med vores 2014 plan også set på investeringer, som presser sig på i 
de nærmeste år, og her fylder IT en del. At IT kommer til at indtage en mere central rolle i 
undervisningen er der ikke nogen, der er i tvivl om. Derfor kommer de interaktive tavler 
også på et godt tidspunkt. Vi har besluttet at de interaktive tavler skal indgå i 
undervisningen på alle klassetrin, og de vil blive installeret drypvis over de næste par år. 
For at sikre at vi kommer godt i gang er den første tavle allerede monteret i bygning D, her 
kan lærerkollegiet prøve kræfter med tavlerne, så alt er klart, når de første snart bliver 
monteret i de store klasser.  

En anden ting, som konstant presser sig på, er udvikling og vedligehold af vores 
bygningsmasse her på stedet. Det er nævnt gentagne gange før, men det er en fornøjelse 
at komme her på stedet. Der er aldrig noget som hænger eller andet som er slået itu. 
Dette har selvfølgelig en pris, og det er vigtigt, at vi fortsat skaber råderum i økonomien til 
at fastholde denne linje til gavn og glæde for brugerne af Hindholm Privatskole.       

Jeg vil også i år efter et travlt arbejdsår rette en stor tak til skolens personale for en stor 
indsats på alle områder. I udgør alle på tværs af fagområder en central del af Hindholm 
Privatskole, og I udfylder rammerne på bedste vis.  

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke skolens ledelse for et forbilledligt samarbejde 
gennem året. I har i forbindelse med vores 2014 plan taget handsken op, stor respekt for 
det og stor tak til Jer begge. Jeg afslutter hermed bestyrelsens beretning for skoleåret der 
gik.  

P.b.v. 

Lars Frederik Henningsen 
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