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Kort nyt 
Skolevejledning 

Mie Hansen er skolens nye skolevejle-
der. Hun har kontor i bygning B på 1. sal. 
Mie kommer fast på skolen hver tirsdag 
formiddag og ellers efter aftale. 

 
Ny pedelmedhjælper 

Skolen har pr. 1. januar 2008 ansat Bjar-
ne Petersen som pedelmedhjælper. Bjar-
ne er i øjeblikket ansat i samme stilling 
på Hindholm Seminarium.  
     Vi er meget glade for, at Bjarne be-
gynder her. Til gengæld er vi ikke så gla-
de for baggrunden, nemlig at seminariet 
lukker 1. februar 2008. Vi ønsker Bjarne 
velkommen på skolen. 
 

Hjemmeside 
Vi har ikke kontrol over, hvornår skolens 
nye hjemmeside aktiveres, men efter pla-
nen skulle det ske1. januar. Vi er blevet 
lovet, at adressen www.hindholm.dk kan 
bibeholdes.  
     Hjemmesiden er under stadig opbyg-
ning, og vi beder om lidt tålmodighed her 
i starten. 

Snevejr 
Selv når vinterstormen raser, vil skolen 
være åben for de elever, der når frem. 
Undervisningen vil så vidt muligt blive 
gennemført. Skolen vil kun være lukket, 
hvis elektricitet  eller varme svigter.  

 Meddelelse om lukningen vil fremgå af 
hjemmesiden og evt. Regionalradioen. 
 

Folketinget 
10. klasse har sammen med Lisa Have-
gaard og Torben Søndergaard været på 
ekskursion til København. På program-
met stod besøg på Nationalmuseet og i 
Folketinget. I Folketinget fik eleverne mu-
lighed for at ”lege” politiker og helt kon-
kret prøve at behandle lovforslag, indgå 
kompromisser, reagere på uforudsete 
forhindringer og at arbejde under et vold-
somt tidspres. 
 

Projekt 8. klasse 
I uge 49 og 50 har 8. klasse haft projekt-
arbejde med hovedemnet ”Konflikter”. 
Eleverne har gruppevis eller individuelt 
valgt et underemne, som de har arbejdet 
med i en uge. Derefter har de fremlagt 
deres arbejde for klassen samt 7. klasse.  
Forløbet afsluttes med et forældrearran-
gement, hvor nogle af projekterne præ-
senteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne lærer at arbejde projektoriente-
ret allerede fra 5. klasse. Her er der må-
nedsopgave, ligeledes i 6. klasse. I 7. 
klasse arbejdes med problemformulering 
og synopsis. I 8. klasse projektopgaven. I 
9. klasse den ”rigtige” projektopgave og i 
10. klasse en obligatorisk selvvalgt opga-
ve.  



Torsdag den 17. januar  
kl. 19.00 - 20.30 

i fællessalen i bygning E 
Eleverne i 1. - 6. kl. viser noget af det, de laver i musiktimerne. 

Skolen forventer, at alle elever deltager i arrangementet. 
Kom og vær med til at skabe en hyggelig  

musik- og sangaften 

Alle er velkomne 

I tematimerne har 9. og 10. klasse arbejdet 
med drama. Resultatet af anstrengelserne , 
skuespillet ”På egne ben” , blev vist den 19. 
dec. Det er et ungdomsstykke om de besvær-
ligheder, fristelser, dumheder mv., som ung-
domslivet er så rigt på. Alle elever var på sce-
nen, bortset fra musikere, lyd - og lysfolk. 
     Sidste år blev et uddrag af Grease opført 
og nu altså dette stykke. Mon ikke det efter-
hånden bliver en tradition, at drama bliver en 
del af tematimerne.  



Legepladsudvalget er gået lidt på stand-
by for at gøre status. Vi skal finde ud af, 
hvor meget mere vi kan og skal investe-
re i og ikke mindst, hvordan vi får mest 
for pengene. Det er ikke fordi, hverken 
vi eller eleverne mangler gode ideer el-
ler ønsker om en eller flere udfoldelses-
muligheder. Men som altid, når der er 
mange valg, så er det vanskeligere at 
vælge. 

 
Status 

Når vi kigger lidt tilbage, så har vi fået 
etableret en række forbedringer og for-
nyelser: 

• nyt legeredskab for de mindste 
• planeret for en boldbane 
• sået græs til boldbane 
• nye mål til boldbanen 
• flyttet kurvene til basketball læn-

ge ned 
• planeret volde 
• sået græs på voldene 
• fået en bålhytte 
• opstillet klatreredskaber a la 

”jorden er giftig” i granskoven 
 

Ønskelisten 
Havde vi ubegrænset økonomi, så skul-
le vi hurtigt få en 

• hockeybane, 
• klatrevæg, 
• bro, der forbinder voldene, 
• mountainbike bane 
• rampe for rulleskøjteløbere og 

skatere 
 

Økonomien 
Det er selvfølgelig økonomien, der for-
hindrer os i at få hele ønskelisten op-
fyldt. Vi har sat ½ million kroner af, som 
det beløb, vi kan investere i udeområ-
derne. Det hænger sammen med, at et 

forældrebidrag skal kunne betale lånet, 
således at skolens budget ikke belastes 
yderligere. 

 
Hvad så nu? 

Næste skridt er, at vi finder den helt rigti-
ge investering af restbeløbet. Der er al-
lerede fremkommet ønsker fra elevrå-
det. Men da vores økonomiske mulighe-
der nu er begrænsede, skal vi finde det 
helt rigtige. Det er specielt de største 
elever, der mangler udfoldelsesmulighe-
der. Men da denne gruppe også har 
mange individuelle ønsker, er det ikke 
så ligetil. 
 

På legepladsudvalgets vegne.  
Bent Lund 

Frikvarterer og legepladsen 



Dyrene i Hakkebakkeskoven 
Årets skolefest blev afholdt fredag den 
16. november, og igen var der stor op-
bakning til arrangementet. 
 
 6. klasse stod som vanligt for skoleko-
medien, som i år var ”Dyrene i hakkebak-
keskoven” - en klassiker, som blev opført 
på bedste vis.  
     Lotte Lund stod for instruktion og Lisa 
Havegaard havde sammen med 5. klas-
se lavet kulisser. 5. klasse var desuden 
kor under forestillingen. På den måde får 
klassen en forsmag på, hvad der venter 
dem til næste år, hvor det er deres tur til 
at stå på scenen. 
 
Stykket blev vist for eleverne om formid-
dagen og om aftenen for forældre, sø-
skende og øvrig familie. 
     Der var diverse aktivitetsboder, spis-
ning i fællessalen i bygning E og diskotek 
i gymnastiksalen. Festen sluttede kl. 23. 



Jul på den gamle privatskole 
 Julemåneden er naturligvis fuld af traditi-
oner på skolen. Traditioner, som man ik-
ke sådan uden videre skal lave om på. 
     Morgensangen er udvidet, så vi nu 
synger to julesange hver morgen, og  
klasserne stiller på skift hver morgen en 
opgave til de øvrige elever. Er antallet af 
rigtige svar stort nok, vanker der måske 
juleferie forude. Skolelederen fører det 
store regnskab. På nuværende tidspunkt 
ser det lovende ud. 
     I begyndelsen af december er der sto-
re-klippedag. Hele skolen klipper julepynt 
til klasserne og fællesarealerne. 
      

Luciaoptog 
Det er eleverne i 4. klasse, der hvert år 
sammen med klasselæreren står for Lu-
ciaoptoget (forsidefoto). Det gik fint. Der 
var sang i gymnastiksalen og i klasserne, 
og der blev uddelt pebbernødder til alle. 
Vel er det Luciadag den 13. december, 
men som privatskole har vi vel frihed til 
at lave lidt om på mærkedagene. Derfor 
valgte vi den 14. december, fordi der jo 
var 

Julefest 
den 13. december for børnehaveklassen 
- 3. klasse. Og når der er julefest, er der 
julespil, som vises om morgenen. Jesus 
skal igen fødes i skolens gymnastiksal, 
og som vanligt var det 3. klasse, der for-
talte den historie. 
     Om aftenen vises julespillet for foræl-
drene, og derefter er der lygtemansdløb, 
arrangeret af elever i 7. klasse. 
     Kaffe, sodavand og æbleskiver ned-
svælges lystigt. 

 
Juleafslutning 

Fredag den 21. december er sidste sko-
ledag før juleferien. Eleverne møder kl. 
7.50. Der er klasselærertimer m. julehyg-

ge frem til kl. 11. hvor der er fælles af-
slutning i gymnastiksalen. Forældrene 
er meget velkomne til denne del af da-
gen. Der er ikke almindelig morgensang 
denne dag. 

 

Elever fra 7. klasse får velfortjent varme, sodavand 
og æbleskiver efter at have været med de små på 
lygtemandsløb. 





Hindholm Privatskole 
ønsker  

alle elever, forældre  
og ansatte  

en glædelig jul  
og et godt nytår 


