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Tænk en gang: for 15 år siden var 
Hindholm Privatskole ved at dreje 
nøglen om. Der var 111 elever, og 
hvis vi blev færre end 100 elever, 
kunne økonomien ikke hænge sam-
men. Siden da er det gået fremad - i 
øjeblikket er vi 208 elever, og det 
tegner til, at vi efter sommerferien 
bliver 229 elever. Det betyder, at alle 
klasser er fyldt helt op. Nu er det ik-
ke et mål i sig selv at være flere ele-
ver, men konsekvensen er jo bl.a. en 
bedre økonomi, som alle får glæde 
af.  
 
Som følge af, at der er flere elever 
sker der formodentlig ændringer næ-
ste skoleår. Nogle idrætshold og fy-
sikhold skal deles, og der skal laves 
lokaleændringer i fysik– og biologilo-
kalerne. I første omgang blot de 
mest nødvendige ændringer for at 
skaffe tilstrækkelig mange arbejds-
pladser til forsøg - på lidt længere 
sigt skal lokalerne renoveres, evt. i 
form af en sammenlægning, så vi får 
et decideret natur/teknik - faglokale.  
 
En væsentlig grund til, at vi får man-
ge elever næste år er, at vores 10. 
klasse bliver på 20 elever. 6 af vores 
egne elever fra 9. klasse fortsætter i 
10., så der kommer altså 14 nye ele-
ver til skolen. Det er vi meget glade 
for og spændte på. 
 
Vi har holdt indmeldelsessamtale 
med alle 14 nye elever, og fælles for 

dem alle er et ønske om et skoleår, 
hvor faglighed, seriøsitet og person-
lig udvikling har topprioritet, og det 
er jo lige netop det, vi ønsker at til-
byde i vores 10. klasse.  
 
De nye 10. klasseelever kommer fra 
mange forskellige skoler, og de kom-
mer med forskellig skolekultur. Der-
for er det nødvendigt, at de nye ele-
ver ”stikker fingeren i jorden” og 
mærker, hvordan man går i skole på 
Hindholm Privatskole. Samtidig er 
opgaven for vores egne elever at 
være åbne og hjælpsomme og vise, 
hvordan man går i skole her. 
 
Et udvalg, bestående af Mirja Kaars-
gaard, Jesper Parlo, Trine Mølbak 
og Morten Christensen arbejder i 
øjeblikket på at planlægge indholdet 
og strukturen i den kommende 10. 
klasse. Lene Lykke og undertegne-
de er med på sidelinien. 
     Udvalget tager afsæt i erfaringer 
fra dette års 10. klasse, hvor langt 
det meste er gået rigtig godt. I plan-
lægningen tages der i høj grad hen-
syn til de mange nye elever - bl.a. i 
form af et intro-forløb. 
 
Jeg tror, at de gode Hindholmtraditi-
oner og Hindholmkulturen, kombine-
ret med alt det, de nye elever brin-
ger med, vil gøre det 10. skoleår til 
en god oplevelse - både fagligt og 
personligt. 
Vi ønsker alle nye elever velkom-

 
Forsiden: Et udpluk af selvportrætter, malet af elever i 4. klasse. 



Som omtalt i sidste nyhedsbrev sker 
der store ændringer i tilskuddet til 
buskort. Nu ved vi noget mere - dog 
er der stadig en del usikkerhed om, 
hvordan vi på skolerne skal tackle 
den nye situation. Her følger en kort 
gennemgang af reglerne - hold godt 
fast! 
 
Nuværende regler, som gælder det-
te skoleår ud: 
Elever kan få buskort, hvis de opfyl-
der bestemte alders– og afstandskri-
terier. Desuden udløser ”trafikfarlig 
vej” buskort. Forældrebetalingen er 
et administrationsgebyr på 300 kr., 
som skolen sender videre. Bor man 
længere væk end maksimumsaf-
standen, skal forældrene betale de 
ekstra kilometer. 
 
Nye regler: 
Når forældrebetalingen har kunnet 
holdes på 300 kr. pr. elev, skyldes 
det, at der har været et statslige til-
skud. Vores skole har fået 180000 
kr. om året. 
På finansloven er der nu foretaget 
en voldsom besparelse på tilskuddet 
til transport af elever på de private 
skoler. Det betyder, at vi nu kun får 
50000 kr.  
 
Hvordan kommer man så frem til 
netop 50000 kr.? Jo, skolen skal ind-
sende elevlister med adresser. Her-
efter vil ”Fordelingssekretariatet” i 
Slagelse finde frem til, hvor mange 
af vores elever, der er berettiget til 
tilskud ud fra de nuværende af-
standskriterier (dog: kriteriet 

”trafikfarlig vej” er nu fjernet). Heref-
ter finder man det samlede kilome-
terantal for vores skole, lægger det 
sammen med kilometertal fra samtli-
ge frie skoler, dividerer det samlede 
tilskudsbeløb med det samlede kilo-
metertal, og dermed får man et til-
skud pr. elevkilometer. Vores til-
skudsberettigede elever har tilsam-
men ca. 830 kilometer. Kilometerpri-
sen er ca. 60 kr. - resultat: tilskud ca. 
50000 kr. Så enkelt er det! 
 
”Underskuddet” på 130000 kr. skal 
finansieres. På skolerne rundt om-
kring os gøres det på forskellig vis. 
Nogle skoler betaler hele gildet, an-
dre lader forældre betale det hele 
selv. Atter andre deler udgiften mel-
lem skole og forældre.  
 
Bestyrelsen har besluttet, at admini-
strationsgebyret på de 300 kr. fjer-
nes, og at forældrene herefter beta-
ler 25 % af buskortets pris. Et bus-
kort med 2 zoner koster hos VT ca. 
1800 kr. Forældrebetaling = 450 kr. 
Sådan bliver det i skoleåret 2006/07. 
Men vi er meget usikre på, hvordan 
systemet vil fungere, så måske vil 
der ske ændringer til skoleåret 
2007/08 . 
 
Ansøgningsskema med alle nødven-
dige oplysninger udsendes i løbet af 
maj måned. 
 
 
 



I 3. klasser går der nogle meget dyg-
tige og kreative elever. De har hele 
året igennem arbejdet godt i deres 
kunsttimer. I øjeblikket udstiller de 
faktisk 3 steder: 
 
På Fuglebjerg Bibliotek har de en 
udstilling med deres lerfigurer. I lø-
bet af vinteren har de i ler arbejdet 
med emnet ”Kroppen”. Hver elev har 
formet et menneske i ler, der sidder 
ned. Rundt omkring på skolen har 
de fundet sten og pinde, som perso-
nerne kunne sidde på. Det er blevet 
til en flot udstilling, som alle eleverne 
er meget stolte af. 
 
I starten af 2006 lærte 3. klasse at 
male med akvarelfarver. Vi så også 
en spændende film om løver, og re-
sultatet blev en samling sjove akva-

relbilleder i tre farver af netop løver, 

som nu hænger ved indgangene til A 
bygningen. 
Her op til påske har emnet været 
skrammelkunst. Det er lige noget, 
der er faldet i 3. klasses smag. Man-
ge af eleverne har medbragt ”rent” 
skrald hjemmefra, og så har de i 
kunsttimerne sat det sammen til 
skulpturer og figurer. Til skolefesten 
vil der vil der være en lille udstilling 



 
I 5. og 6. klasse arbejdede vi i no-
v e m b e r  2 0 0 5  m e d  b o g e n 
”Hungerbarnet” af Cecil Bødker. Der 
blev arbejdet i emnetimerne i dansk. 
Klasserne var blandet og delt ud i 
små hold.  
     Som afslutning på forløbet frem-
lagde hvert hold for resten af elever-
ne. Der var genfortælling, persongal-
leri, avisartikler, skyggeteater og 
handlingslinier – alt sammen godt 
præsenteret.  
     Efter fremlæggelserne så vi fil-
men ”Ulvepigen Tinke”, som er lavet 
over bogen. Vi var så heldige, at in-
struktøren af filmen gerne ville besø-
ge os og fortælle om, hvordan han  

havde lavet bogen om til en film. 
Trine Mølbak 

 
Christian og Sune fra 5. klasse for-
tæller: 
Torsdag d. 15/12 2005 havde 5. og 
6. klasse besøg af filminstruktøren 
Morten Køhlert. Vi fik alle lov til at 
stille et par spørgsmål om, hvordan 
det havde været at lave filmen. Han 
gav nogle gode svar, som var meget 
grundige på de spørgsmål, vi stillede 
ham. Han var der i ca. 1½ time. Han 
fortalte også om nogle af de scener, 
der havde været svære at lave og 
nogle af de effekter, de havde med i 
filmen. 
 

Ulvepigen Tinke 

Husk at ”Hindholm NYT”  
også kan læses på skolens hjemmeside:  

www.hindholm.dk  



Indskolingens fastelavnsfest 
med tøndeslagning, faste-
lavnsboller og skuespil. I år 
opførtes ”Prinsessen på ær-
ten”. Alle 60 indskolingselever 
var på scenen. 

Boris Barnemorder 
Eleverne i 3.- 6. klasse har 
haft besøg af teatergruppen 
”Undergrunden”. Skuespiller-
ne viste en dukkeudgave af 
operaen ”Boris Gudonov” - el-
ler på dansk: Boris Barnemor-
der. De fleste elever kunne 
faktisk godt lide opera. 



Projektopgaverne i 9. og 10. klasse er afsluttet med fint re-
sultat. 9. klasses overordnede emne var ”Globalisering”, og 
10. klasses opgave tager altid udgangspunkt i den enkelte 
elevs uddannelsesplaner. 

Koncerten 
i januar 
blev igen 
et tilløbs-
stykke. En 
dejlig af-
ten med 
optræden 
og fælles-
sang. 



- og hvad sker der så nu? 

Der sker en masse. Det hele handler naturligvis om undervisning, og den fo-
regår på utallige måder. Traditionel klasseundervisning, gruppearbejde, pro-
jektarbejde, fysisk aktivitet, kreativitet - en sand mangfoldighed af indlæ-
ringsmetoder.   

Indskolingen arbejder i øjeblikket med spiringsforsøg og med påskeklip - gækkebreve og 
kyllinger. Alt sammen er oplæg til kommende historier, som eleverne skal skrive. 



5. og 6. klasse har 
fuld gang i årets sko-
lekomedie ”Askepot” 
i en noget moderne 
udgave. Maria sætter 
hård, Michael Peder-
sen instruerer  
Natascha. 

To elever fra 9. klasse får sammen med Morten Christen-
sen styr på verdenssituationen. 

Jesper fra 6. kl. arbejder 
koncentreret i sløjdsalen 



• fokus på læsning fra  
børnehaveklassen  

til 10. kl.  
 
Skolen har to  læsevejledere - Annette 
Pind og Marianne Jessen. De skal beg-
ge hjælpe med at sætte fokus på læs-
ningen i alle klasser.  
     Arbejdet er for en stor del koncen-
treret om at tage gruppeprøver i de 
små klasser og vejlede lærerne her om 
det videre læsearbejde. Det kan virke 
lidt hårdt, at de små skolestartere skal 
prøves i den ædle kunst ”at læse”, end-
nu før de helt har lært det. Men det vi-
ser sig altså at være en god ide at star-
te så tidligt med at fokusere på læsnin-
gen og forudsætningerne for læsning.  
     De små  børn kan allerede hjemme-
fra en del af læsningens forudsætnin-
ger. Det styrker og udvider vi så i sko-
len. Det drejer sig om sange, rim og 
remser.  
     Mange børn leger, at de skriver og 
kender måske en masse bogstaver. Vi 
kan så finde de børn, der skal styrkes i 
læsningens forudsætninger, og forhå-
bentlig kan vi sammen med forældrene 
give dem ekstra opmærksomhed.  
     I 2. klasse skal man kunne læse 
selvstændigt, og mange børn begynder 
allerede i 1. klasse at kunne læse selv. 
Når et barn læser lidt for dårligt til læ-
seprøverne i de to klasser, så kan vi 
læse med barnet individuelt og her fin-
de ind til det enkelte barns problemer. 
Der findes også læseprøver til dette ar-
bejde, så dem benytter vi også. 
 
Senere i skoleforløbet tager dansklæ-
reren alene prøver på klassen. Her af-

holdes der så læsekonferencer  med 
læsevejlederen og dansklæreren, hvor 
prøverne vurderes og man sammen 
finder ud af det næste opnåelige trin for 
den enkelte elev. Nogle af børnene kan 
det være ret svært at rådgive på bag-
grund af en gruppeprøve, der tages 
sammen med hele klassen, så har vi 
mulighed for at læse med  enkelte ele-
ver. Herefter kan vi foreslå teknikker til 
læsning eller metoder, der fremmer læ-
seindlæringen for den enkelte elev. Det 
er dansklæreren og læsevejlederen, 
der finder frem til elever, der prøves 
med de individuelle læseprøver.  
     Vi har i år taget disse gruppelæse-
prøver på alle klasser til og med 8. 
klasse. I 9. og 10. klasse skal man især 
fokusere på sin læsehastighed. Den 
skal op på 250 ord i minuttet –  med 
den sværhedsgrad, der nu passer til 
den enkelte elev. Det er vores erfaring, 
at vi sammen kan øge læsefærdighe-



Der er netop fremlagt et lovforslag 
om prøver ved de frie skoler. Den 
fulde prøvepakke efter 9. klasse ser 
således ud: 
 
Hver elev skal aflægge 7 prøver, 5 
faste og 2 ved lodtrækning. 
Alle elever skal aflægge følgende 
faste prøver: 
 
• Skriftlig og mundtlig prøve i 

dansk 
• Skriftlig prøve i matematik 
• Mundtlig prøve i engelsk og fy-

sik/kemi 
• Hertil kommer prøver i 2 fag, 

der vælges ved udtrækning af 
Undervisningsministeriet. 

 
Bedømmelsen af eleverne sker af to 
censorer uden involvering af faglæ-
reren ved de skriftlige prøver 
 
Visse elever kan aflægge prøver på 
særlige vilkår, og visse elever kan 
fritages for prøverne. 
 
Fagene, som udvælges af Undervis-
ningsministeriet: 
 
• Kristendomskundskab 
• Historie 
• Samfundsfag 
• Mundtlig matematik 
• Geografi 
• Biologi 
• Tysk 
De frie skoler er underlagt samme 
prøveregler som folkeskolen, bortset 
fra, at prøve i et fag, der strider mod 

en skoles værdigrundlag, kan erstat-
tes af et andet fag efter særlige reg-
ler.  
 
Hindholm Privatskole er en boglig 
skole, og vi forventer, at vores elever 
går til prøve i alle fag. Så på den 
måde generer lovforslaget os ikke. 
 
Men det er samtidig endnu et ind-
greb i den frihed, som er hele grund-
laget for vores type skoler.  
      
Vi bliver nu pålagt, at alle prøvefag 
læses i 9. klasse. Det er et indgreb i 
vores mulighed for selv at tilrette-
lægge, hvornår de forskellige klas-
setrin skal undervises i fagene. 
Hvad nu hvis vi fandt det bedst, at al 
kristendomsundervisningen skulle 
afsluttes efter 8. klasse? Det vil ikke 
være muligt. 
 
Hvis en fri grundskole vælger ikke at 
afholde prøver, bliver den underka-
stet et særligt tilsyn, herunder både 
anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg 
fra Undervisningsministeriet. 
 
Naturligvis skal der føres tilsyn med, 
at skolerne forvalter statstilskuddet 
efter reglerne og at der undervises 
på et rimeligt niveau, men der udvi-
ses en helt uacceptabel mistro til de 
frie skoler,  
 
Jeg mener stadigvæk, at de bedste  
til at føre tilsyn på vores skoler er og 
bliver forældrene.  

Mogens Olesen 

- et indgreb i de frie skolers frihed 



 
 

 
Generalforsamling 

afholdes 
tirsdag den 18. april kl. 19.30 

i fællesrummet, bygning A 
 

Skolen søger 
tysklærer 

Mirja Kaarsgaard har besluttet 
sig for at stoppe som lærer på 
Hindholm Privatskole. Hun vil i 
stedet koncentrere sig om at gø-
re sin læreruddannelse færdig. 
     Det er med stor beklagelse, 
at vi til sommer må tage afsked 
med Mirja, for hun er en dygtig 
og meget inspirerende tysklærer. 
 
Vi søger en ny tysklærer, og 
samtidig opnormerer vi stillingen 
til en fuldtidsstilling, idet flere 
elever nødvendiggør flere lærer-
timer. 
 
S t i l l i n g e n  a n n o n c e r e s  i 
”Folkeskolen” ,i ”Søndagsavisen” og 
kan læses på www.hindholm.dk 
 

Første skoledag  
efter sommerferien er 

mandag den 14. august. 

Forældre søges 
- forsøg dig som lærer  

i 2 timer 
 

Lærerne afholder pædagogisk dag 
fredag den 28. april. Det betyder, at 
undervisningen overtages af foræl-
drene fra kl. 10 til 12.10, hvor alle 
elever får fri. Pasningen er åbent 
som vanligt. 
 
Har du lyst til at stå for undervisnin-
gen i en klasse - evt. sammen med 
en makker - så kontakt kontoret. 
 
Mere information straks efter påske. 


