
   Hindholm NYT 

U
de

da
ge

n 
20

07
 



Bestyrelsen 
afholdt skoleårets første møde den 
3. september. Efter konstitueringen 
ser bestyrelsen således ud: 
 

Per Stenbøg: fm 
Lars Frederik Henningsen: nfm 

Ulla Gerner Lund 
Helle Rasmussen 
Dorte Lidsmoes 

Jytte Rasmussen 
Anders Juhl 

 
Anders Juhl er suppleant for Bent 
Lund, der i dette skoleår er ansat på 
skolen og derfor ikke kan sidde i be-
styrelsen 
 

Nyt ansigt på skolen 
I øjeblikket er skolevejleder Lotte 
Eskesen tilknyttet Hindholm Privat-
skole. Hun har på glimrende vis vej-
ledt eleverne i 9. og 10. klasse med 
bl.a. praktikophold og præsentati-
onskurser.  
 
Fra 1. novem-
ber har UU-
center Sjæl-
land Syd ansat 
Mie Hansen, 
som skal arbej-
de på  
Fuglebjerg 
Skole, Grøn-
broskolen, Lille 
Næstved Skole 
og her hos os. 
Vi ønsker Mie velkommen på skolen 
og håber på fortsat godt samarbejde 
med UU-Center Sjælland Syd. 
 

Karakterer 
Den 1. november får eleverne i 5. til 
10. klasse karakterer med hjem. De 
bedømmes i alle fag efter den nye 
7-trinsskala.  
     Klasselærerne i 7. - 10. klasse 
har været på kursus, og de øvrige 
lærere kommer også på kursus, når 
disse tilbydes. 
 
På forældremøderne har vi oriente-
ret om den nye karaktergivning, så 
her skal det blot nævnes, at karak-
tergivningen tager udgangspunkt i 
elevens opfyldelse af fagets trin– og 
slutmål. 
 
Der er blevet færre karakterer, og 
dermed er de også blevet ”bredere”. 
Fx dækker karakteren 7 tilnærmel-
sesvis karaktererne 7, 8 og 9 efter 
13-skalaen. 
 
Vi skal alle vænne os til den nye 
skala, men mon ikke det går smerte-
frit ligesom da 13-skalaen blev ind-
ført.      
 
Sammen med den nye skala indfø-
rer vi et nyt karakterbogssystem, 
som i virkeligheden er et karakter-
blad i A-4 størrelse. Systemet giver 
mulighed for flere kommentarer til 
karaktererne og arbejdsindsatsen. 
 
Karakterbladet skal forsynes med 
forældrenes underskrift, som klasse-
læreren skal se. Herefter tager ele-
ven bladet med hjem og anbringer 
det i en karaktermappe, som udle-
veres den 1. november.  
 
 



Alle de forældre, som altid - og til 
tiden - betaler skolepenge kan 
stoppe læsningen her og gå til 
PBS. 

________________ 
 

Restancer 
Dette handler om skolepengerestan-
cer. Normalt er det jo ikke et emne, 
vi skriver om sådan i offentlighed, 
men problemet har nu fået et sådant 
omfang, at der må handles. 
 
Normalt ligger restancerne på i alt 
15 - 20000 kr. I begyndelsen af dette 
skoleår var beløbet omkring 85000 
kr., og i skrivende stund knap 40000 
kr.  
 
Enhver restance er uacceptabel, 
medmindre der er særlige omstæn-
digheder, og der dermed er indgået 
en betalingsaftale med skolen. Så-
danne aftaler har vi et par stykker af 
i øjeblikket, og det fungerer fint. 
 
Problemet er, at alt for mange blot 
undlader at betale skolepenge eller 
konsekvent betaler for sent uden no-
gen form for henvendelse til skolen. 
 
Herefter går vores rykkerprocedure i 
gang, og vi bruger megen tid på det-
te arbejde, som burde være overflø-
digt, for selvfølgelig ved alle foræl-
dre, at der skal betales skolepenge. 
Måske havner vi nederst i girokort-
bunken, fordi vi er så langmodige. 
 

 
Ny procedure 

Det er vi så heller ikke mere. I nær-
meste fremtid ændres proceduren 
således, at 1. rykker kommer efter 
10 dage med 10 dages betalingsfrist  
for restance + gebyr. Er hele beløbet 
ikke indbetalt udsendes 2. rykker 
med meddelelsen om, at hvis hele 
beløbet + yderligere gebyr ikke er 
betalt inden 10 dage, overgives sa-
gen til inkasso via advokat.  
 
Der kan næsten altid laves en beta-
lingsaftale med skolen, men det 
kræver, at forældrene er aktive og 
henvender sig til skolen. 
 
Er vi kommet til inkassodelen i ryk-
kerproceduren, og er der ikke indgå-
et en betalingsaftale, så betragter vi 
det som uvilje til at betale for sko-
lens ydelse. Eleven udmeldes der-
for.  

PBS 
Samtidig med denne opstramning af 
rykkerproceduren imødekommer vi 
et forældreønske om at anvende 
PBS. Fra årsskiftet udsendes der 
nye girokort samt oplysninger om 
betalingen via PBS. Samtidig indfø-
res et administrationsgebyr for beta-
ling, der ikke sker via PBS. 

Skolepenge 
- barsk læsning 

Husk  
at dagsorden til  

og referat af  
bestyrelsesmøderne kan ses på 

www.hindholm.dk  



Udedagen 2007 



Vi er heldige på Hindholm 
Privatskole, for vi har nog-
le fantastiske udearealer. 
Masser af plads, masser af 
natur. 
Den årlige udedag blev af-
viklet den 26. september i 
dejligt sensommervejr. 
 
Temaet var ”Den øde ø”, og 
opgaverne bestod bl.a. i at 
lave ild, bygge bivuak, fin-
de noget spiseligt i natu-
ren, lave figurer med na-
turting, lave et solur og an-
vende signalflag. 
 



Hvert år i uge 41 har indsko-
lingsklasserrne sundhedsuge. Her 
sættes fokus på sundhed i enhver 
forstand. Kost og motion er et af 
klasselæreremnerne i indskolingen, 
så der undervises i fysisk udfoldel-
se, den sunde madpakke og god 
hygiejne. 
 
4 lærere er koblet på de tre klasser, 
så der arbejdes i 4-holds-skift. 
 
Hos Alice Petersen foregår under-
visningen i gymnastiksalen, hvor al-
le redskaber er i brug, og smidig-
hed, musker og balanceevne udvik-
les. 
 
Anders Birch tager sig af konditions-

træning, intervaltræning og pulsmå-
ling. 
Marianne Jessen står for løbetek-
nik, startposition og det at økonomi-
sere med kræfterne. 
 
Endelig kan man hos Mona Jensen 
opnå den totale afslapning gennem 
yoga– og vejrtrækningsøvelser. 
 
Afslutningen på ugen er løbsdagen 
fredag den 12. oktober. Her løber 
de små elever 3 km og indtager der-
efter en yderst sund frokost. 
 
Fredagen er også løbsdag for sko-
lens øvrige elever. De løber i en 
uendelighed - dog på skift.  

Fokus på sundhed 



Den opmærksomme forælder har 
måske set, at der i en af klasserne 
er 24 elever, trods det at klassekvo-
tienten på det pågældende klasse-
trin officielt er 23. Hvordan kan det 
nu gå til? 
 
For det første er der ingen planer 
om at forhøje klassekvotienten. For 
det andet er hele skolevirksomhe-
den fyldt med specielle hensyn til 
den enkelte elev, de enkelte foræl-
dre, der laves specielle aftaler om 
lektier, om skolepengebetaling mv. 
Alt sammen i bestræbelserne på at 
få tingene til at fungere bedst for 
den enkelte. 
 
Således må også klassekvotienten 
stå for skud, idet vi mener, at skolen 
i ganske særlige tilfælde skal have 
mulighed for at indmelde en ekstra 
elev i en ellers fyldt klasse. 
     Eftersom tilfældene netop skal 
være specielle og dermed uforudsi-
gelige, er det ikke muligt at opstille 
generelle regler for, hvilke betingel-
ser der skal være opfyldt. Det vurde-
res fra sag til sag. 
 
Det ligger dog fast, at ventelisterne 
ikke kan fraviges. Det betyder altså, 
at står man som nr. to på listen, er 

der ingen mulighed for indmeldelse. 
Står man som nr. et, og vurderer 
skolen, at der er tale om en helt spe-
ciel situation, så sker følgende: 
 
• Skolens leder informerer lærer-

ne om eleven og situationen. 
• Ledelse og lærere vurderer, om 

klassen kan rumme en ekstra 
elev. Mener blot én lærer, at en 
indmeldelse vil få negative kon-
sekvenser undervisningmæs-
sigt eller socialt, stopper sagen 
her. 

• Støtter alle lærere en indmeldel-
se, indstiller ledelsen indmeldel-
sen til bestyrelsen, som træffer 
den endelige beslutning. 

 
Som det fremgår, er det en længere 
procedure med mange involverede, 
som alle vil vurdere sagen fra for-
skellig vinkel. 
 
For god ordens skyld skal det næv-
nes, at vi også indimellem undlader 
at indmelde elever på ledige pladser 
i klasser, som vi vurderer har brug 
for ro og stabilitet. Og endelig er det 
således, at sker der udmeldelse i en 
klasse, hvor der er en ekstra elev, så 
indmeldes der ikke ny. 

Elev nr. 24 - hvad er nu det? 

 

Ny hjemmeside  
er lige om hjørnet 

 



Inde godt  
- men ude bedst 



Udearealerne er nu ved at tage form. I august blev bålhuset ind-
viet, og den lille boldbane ved de store gynger er taget i brug. 
Det samme er voldene, bag hvilke huler er under stadig kon-
struktion. I nær fremtid etableres en aktivitetsbane i granskoven.  
Til foråret renses søen op, så vi kan få endnu mere glæde af den 
- også undervisningsmæssigt. 



En stor fornøjelse 
I dette skoleår har redaktøren gået man-
ge ture rundt på skolen og kan konsta-
tere, at eleverne er aktive og nysgerri-
ge, at lærerne er engagerede, at under-
visningen er mangfoldig, at skolen er i 
tip-top stand, at stemningen er fin, at 
der er fred og ro og liv og glade dage, 
at stort set alt går som planlagt. Ikke 
noget at brokke sig over - en stor fornø-
jelse! 





SPIL DANSK DAGEN 
torsdag den 25. oktober kl. 9 - 10 

i gymnastiksalen 
 

Traditionen tro synger vi nye og ældre sange akkompagneret af  
Ole Kert, bas 

Kaj Haugaard, trommer 
Per Stenbøg, trompet 

Anders Juhl, synthesizer 
Jesper Parlo, saxofon 
Mogens Olesen, klaver 

 

Alle er velkomne,  
og der er kaffe og brød til de morgenfriske fra kl. 8. 

 

Hindholm NYT - oktober 2007 
Mogens Olesen 

Kommende  
børnehaveklasseelever,  

elever på venteliste  
samt øvrige interesserede  

inviteres til 

Info-møde 
tirsdag den 24. oktober  

kl. 19 i bygning E. 
 

Vi informerer om 
målsætning 
pædagogik 

undervisningen 
dagligdagen 

10. klasse 
SFO 

 

 

HUSK 
skolefest  

den 16. november  
 

julefest  
for 0. - 3. klasse  

den 13. december 


