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Let sommerudgave 





Årets idrætsdag blev afviklet den  
4. juni i perfekt vejr. Varme, sol og 
vindstille.  
 
 Eleverne blev inddelt i hold, og aktivi-
teterne var atletik, fodbold og softball. 
 
En fin dag med stort engagement af  
alle og et solidt indtag af koldt poste-
vand 



Før sommerferien 
Onsdag den 25. juni får eleverne føl-
gende med hjem til forældrene: 

Årsskrift 
Kalender 08/09 
Skoleskemaer 
karakterblad 

Første skoledag 
i det nye skoleår er mandag den 11. 
august. Skoledagen begynder kl. 7.50, 
og vi mødes i gymnastiksalen. Dagen 
er klasselærerdag, og den slutter efter 
5. lektion, det vil sige kl. 12.10. 
 

Renovering  
i sommerferien 

Selv om de fleste af os holder ferie, så 
er der alligevel bemanding på skolen 
hele sommerferien. Der skal gøres ho-
vedrent, og småreparationer skal udfø-
res. Desuden sker der et par større re-
noveringsarbejder, nemlig udskiftning 
af udsugningsanlægget i skolekøkke-
net og udskiftning af lysarmaturer i 
gymnastiksalen. 
 

Buskort 
- en misforståelse 

Der har indsneget sig den misforståel-
se, at man kun kan få buskort, hvis 
man får tilskud til det fra skolen. Det er 
ikke rigtigt. Alle kan købe et buskort 
(køb er Boomerang-kort, det er billigst). 
Opfylder man div. betingelser (afstand, 
alder, trafikfarlig vej) yder skolen et til-
skud til buskortet. 
Bestyrelsen vil i det kommende skoleår 
arbejde med tilskudskriterierne til bus-
kort, så de bliver mere gennemskuelige 
og retfærdige.  

Telttur 
Skoleåret afsluttes traditionen tro med 
telttur for alle elever fra børnehaveklas-
sen til 8. klasse. 
 
Torsdag den 26. juni kl. 9 er der først 
klasselærertimer, hvor der ryddes op i 
klasserne, og man flytter til andre klasse-
lokaler eller bygninger. 
 
Herefter er der telttur med en masse akti-
viteter, og dagen slutter med natløb for 
de største elever. 
 
Fredag er der forældremorgenmad kl. 
8.30 - 9, efterfulgt af aktiviteter for elever 
og forældre. 
 
Kl. 10.45 er der fælles afslutning i gym-
nastiksalen. 
 

Parkering 
Selv om Hindholm Efterskoles parke-
ringsplads står gabende tom, skal foræl-
dre stadig benytte de gældende regler 
for parkering og for på– og aflæsning. 
 
Det betyder, at man bruger alléen som 
stoppested. Ønsker man at parkere i 
længere tid - fx hvis man er med til mor-
gensang - skal der parkeres i båsene til 
venstre for alléen. 
 
Når efterskolen er flyttet ind, tager vi en 
snak om evt. anvendelse af parkerings-
pladsen nærmest vores skole. 
 
Men indtil da gælder nuværende regler. 

Hindholm NYT 
kan også læses på  

www.hindholm.dk 



Færdselsundervisning 
 
En del af færdselsundervisnin-
gen på skolen består af cykel– 
og gåprøver. Der har netop væ-
ret en sådan undervisningsperio-
de, hvor nogle klasser har arbej-
det teoretisk og praktisk med cy-
kel og færdsel  
 
Børnehaveklasse - 2. klasse 
Eleverne skal lære at beherske 
cyklen. De skal gennemkøre ba-
ner på græs og asfalt. 
 
1. klasse skal bestå gå-prøven, 
hvor eleverne skal gå op til lan-
devejen på cykelstien og tilbage 
igen. 
 
4. klasse 
har i natur/teknik arbejdet med 
cyklen. Det vil sige foretaget di-
verse forsøg og målinger. Deref-
ter var de på en svær cykelbane 
med indlagte forhindringer. 
 
5. klasse 
var på en 22 km lang cykeltur til 
Gunderslevholm Skov. Der blev 
øvet kortegekørsel og kørsel på 
asfalt, mark– og ridesti, skovstier 
og i kuperet terræn. 
 
På alle klassetrin har man arbej-
det med teorimateriale fra Rådet 
for Større Færdselssikkerhed. 
 
Lastbil på besøg 
Onsdag den 25. juni kører en  
kæmpe lastbil ind i skolegården. 
Det er også en del af færdsels-
undervisningen. Formålet er, at 
eleverne får indtryk af bilens 
størrelse, af manøvremulighe-
derne, blinde vinkler mv. 
 



Alice Petersen har valgt at gå på efterløn 
efter dette skoleår. 
Alice blev ansat på skolen i 1980, og hun 
har altså været ansat i 27 år.  
Skolen har nydt godt af Alices store inte-
resse for idræt, og hendes engagement i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Danske Gymnastik og Idrætsforenin-
ger har betydet, at idrætsundervisningen 
her på skolen altid har været helt i top og  
fyldt med alle de nye ideer, som andre 
skoler kun kan drømme om. 
 
Alice har udover idrætsundervisningen 
haft håndarbejde i mange år. 
 
Da skolen etablerede SFO var Alice med 
fra starten, hvor hun især har stået for de 
kreative aktiviteter. 
 
Alice har to børn, som begge har gået på 
Hindholm, hun har selv gået her, og hen-
des mand, Sven-Henning, har også væ-
ret elev her og senere medlem af sko-
lens bestyrelse i mange år. Så Hindholm 
Privatskole har fyldt meget i Alices liv, og 
det er vi taknemmelige for. 
 
Tak for et mangeårigt godt og engageret 
arbejde og samarbejde. Vi ønsker al mu-
lig held og lykke fremover. 
 
 

Anette Pind har det sidste 1½ år været 
på plejeorlov. Hun har passet sin 
mand, Bjarne, som havde kræft. Selv 
om Bjarne kæmpede mod sygdom-
men, måtte han til sidst give op, og han 
døde den 25. maj.  
     Nu skal Anette have tid til at komme 
sig lidt over tabet og finde sig selv igen 
sammen med sine 3 børn. 
     Planen er, at Anette kommer tilbage 

til skolen efter sommerferien. Der vil i 
starten af skoleåret være nogle fra-
værsdage - dels fordi vi har lavet en af-
tale om en blød opstart - dels fordi  
Anette skal fortsætte sin diplomuddan-
nelse som læsevejleder.  
 
Vi ønsker Anette velkommen tilbage, 
og vi vil gøre alt for, at hun kommer 
godt og sikkert i gang. 



 
Næste års 10. klasse består af 6 af vores 
egne elever fra 9. klasse og 14 nye ele-
ver, der kommer fra mange forskellige 
skoler i området. 
 
Den 3. juni havde vi inviteret samtlige 10. 
klasse-elever med forældre til en hygge-
lig informationsaften, hvor man fik lejlig-
hed til at hilse på hinanden.  
 
Alle elever vælger 10. klasse på Hind-
holm Privatskole, fordi de ønsker faglig 
forbedring, ro og struktur i undervisnin- 

 
gen og med et ønske om personlig ud-
vikling. 
 
Efter mødet var der blandt lærerne enig-
hed om, at det tegner til at blive et rigtig 
godt skoleår med motiverede elever, som 
selvfølgelig lige skal bruge lidt tid på at 
føle sig helt hjemme på skolen og blandt 
de nye kammerater. 
 
Allerede onsdag i den første skoleuge 
tager klassen af sted til Agersø på en 3 
dages intro-tur. 

Det er nu ikke 
helt rigtigt, for 6. 
klasse har i na-
tur/teknik lavet 
vindmøller, som 
kan frembringe 
elektricitet. 
Ganske vist 
skulle der en 
del justeringer 
til, men strøm 
kom der. 



Hindholm Privatskole  
ønsker  

alle elever, forældre og ansatte  
en god og velfortjent  

sommerferie. 
 

På glædeligt gensyn den 11. august 
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