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Sidste skoledag 
Fredag den 1. juni var den sidste 
”almindelige” skoledag for afgangs-
eleverne. Dagen var godt planlagt, 
så den blev festlig for både elever 
og lærere. 
Efter de mundtlige prøver afsluttes 
skolegangen på Hindholm med di-
missionsfest tirsdag den 26. juni.  
Vi ønsker alle afgangseleverne held 
og lykke med de kommende uddan-
nelser.  
 

Første skoledag 
På grund af skolebusserne er vi un-
derlagt kommunens ferieplan. Vi har 
via Næstved Kommune fået forskel-
lige datoer for første skoledag - der-
for forvirring hos alle. Men nu skulle 
det være vist:  

 

første skoledag er  
tirsdag den 14. august. 



Første skoledag i det nye skoleår er 
tirsdag den 14. august. Vi mødes kl. 
7.50 i gymnastiksalen til fælles mor-
gensang. Derefter går eleverne med 
klasselæreren til time. Hele dagen, 
er klasselærerdag. Alle elever får fri 
kl. 12.10 denne dag. Forældrene er 
meget velkomne. Der vil være kaffe 
udendørs i det strålende solskin. 
 
Den første skoledag efter sommerfe-
rien får alle elever udleveret en ku-
vert med følgende indhold: 
• Girokort til betaling af skolepenge 

og SFO,  
• Fripladsansøgning  

• Oplysningsseddel, som skal retur 
til skolen, hvis der er ændringer 
vedr. adresse, tlf. mv. 

• Brochure om ny karakterskala 
(elever i 5. - 10. klasse) 

• Information om parkering 
 
Den første skoledag får eleverne i 
fra Slagelse Kommune udleveret 
buskort. Elever fra Næstved Kom-
mune får buskort sendt direkte. 
Der vil være personale på skolen i 
hele sommerferien. Sekretær, Jea-
nette Mølsted, holder ferie i ugerne 
27, 28, 29. 

Næste skoleår -  praktiske oplysninger 

Nyt om karakterer 
På Hindholm Privatskole har elever-
ne i 8. til 10. klasse hidtil fået karak-
terer efter 13-skalaen, og fra 5. til 8. 
klasse standpunktskarakterer. Alle 
elever har fået en bedømmelse af 
arbejdsindsatsen. I nogle fag er der 
ikke givet karakter for det faglige fx 
idræt, hjemkundskab og musik. 
 
Fra næste skoleår skal de ældste 

elever i folkeskolen og på de private 
skoler bedømmes efter en ny karak-
terskala, 7-trinsskala. I den forbin-
delse har vi besluttet, at alle elever 
fra 5. til 10. klasse skal bedømmes 
efter den nye skala. Ydermere vil 
eleverne få fagkarakter i alle fag.  
 
I kuverten, som eleverne får den før-
ste skoledag, vil der være en folder 
fra Undervisningsministeriet, som 
informerer om den nye skala. Der-
udover vil der i næste nyhedsbrev 
være mere om skolens brug af 7-
trinsskalaen. 
 
 

Tilbud 
Skolens gamle klaver er ikke så 

kønt, men det spiller rimeligt.  
Det kan afhentes gratis inden 

sommerferien. 
Først til mølle. 

 

Henvendelse til skolelederen 



Her sidder Jeanette. Hun arbejder 
med buskort. Det er hun lidt træt af, 
for det er så svært at finde ud af. 
Det synes forældrene også. Det rin-
ger de tit for at fortælle Jeanette. 
”Hej Jeanette, vi kan ikke finde ud af 
det”, siger de.   
”Det kan jeg godt forstå”, siger Jea-
nette, for det kan hun godt forstå.  
 
Jeanette prøver alligevel at forklare 
forældrene, at zonerne er lagt helt 
om, og at det derfor kan være rigtig 
svært at finde ud af, hvor mange zo-
ner, man skal køre igennem. Hun 
fortæller også, at der sendes en års-
opgørelse lige før næste sommerfe-
rie, og så kan det jo være man får 
penge tilbage. 
”Sikke noget rod”, siger forældrene.  
 
Det synes Jeanette også. Hvis det 
var hende, der skulle bestemme, så 
ville det være meget nemmere at 

b e s t i l l e buskort. Men det er det 
bare ikke. Øv! 
 
”Så vil vi slet ikke ha’ buskort”, er 
der nogle forældre, der siger. 
  
Det er Jeanette sådan set ligeglad 
med. Men hun fortæller alligevel for-
ældrene, at buskortet jo kan bruges 
til andet end til og fra skole. Så skal 
forældrene godt nok betale hele tu-
rens pris, men jo mere man bruger 
kortet, jo billigere bliver den enkelte 
tur - også til og fra skole - i hvert fald 
hvis man bor i Næstved Kommune. 
”Nå, sådan!?, siger forældrene” og 
er glade for, at Jeanette bruger så 
meget tid på buskort og er så dygtig.  
 
”Er det så derfor, at vi ikke kan få at 
vide, hvad buskortet helt præcist 
kommer til at koste? spørger nogle 
forældre. 
”Just præcis”, siger Jeanette. 
 
Så ringer telefonen igen.  
”Det er nok en, der vil spørge om 
buskort”, siger Jeanette til Lene.  
”Jeg vil gerne spørge om buskort”, 
lyder det i røret. Jeanette forklarer 
en hel masse og siger, at man kan 
se alt om zoner og priser på 
www.movia.dk. Så lægger Jeanette 
røret.  
Straks efter ringer telefonen igen. 
”Det er nok en, der vil spørge om 
buskort”, siger Jeanette. Men Lene 
er gået, så hun siger det bare ud i 
luften. 
”Hvornår er første skoledag efter 
sommerferien?” 
”14. august”, svarer Jeanette. 
 



Idrætsdag Den årlige idrætsdag for børne-
haveklassen til 8. klasse blev af-
holdt 8. juni.  
 
Hop, spring og mange former for 
boldspil stod på programmet. 
Eleverne var delt på hold, så flere 
årgange var sammen. 
 
En rigtig god dag i bagende sol. 

 

Alle elever, forældre og ansatte ønskes  
en rigtig god sommerferie 

Med venlig hilsen 
Mogens Olesen 

skoleleder 


