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Før hed det generalforsamling, men nu 
skal vi vænne os til ordet ”forældrekreds-
møde”. Det skal vi, fordi Undervisnings-
ministeriet i standardvedtægterne be-
nævner det årlige møde forældrekreds-
møde. Ordet indgår i skolens vedtægt, 
så for ikke at skabe forvirring i fremtiden, 
så er generalforsamlingen erstattet af 
forældrekredsmøde. 
 
Der var forældrekredsmøde den 29. 
april, og fremmødet var behersket. Ud-
over bestyrelsen, ledelsen og andre an-
satte var der 7 stemmeberettigede foræl-
dre. 
 

Valg til bestyrelsen 
Dorte Lidsmoes ønskede ikke genvalg til 
bestyrelsen, og i stedet blev Anders Juhl 
valgt.  
 
Som 1. suppleant valgtes Hanne Jensen, 
som indtræder i bestyrelsen efter som-
merferien, idet Bent Lund nu og til næste 

år vil være ansat på skolen og derfor ikke 
kan være medlem af bestyrelsen.  
 
Jens Bülow blev valgt som 2. suppleant. 
 
Tilsynsførende, Susanne Klausen, stop-
per sit tilsynshverv ved udgangen af sko-
leåret, og Poul Schelde Hansen er i næ-
ste skoleår alene om arbejdet. 
 
Formanden takkede både Dorte 
Lidsmoes og Susanne Klausen for velud-
ført arbejde gennem mange år. 
 
Forældrekredsmødets dirigent, Hans Se-
jersbøl, styrede mødet med kyndig hånd 
og kunne efter mødet takke de fremmød-
te for god ro og orden. 
 
Referat af forældrekredsmødet kan læ-
ses på skolens hjemmeside under 
”Skolebestyrelsen”. Der kan man også 
læse tilsynsførendes beretning samt be-
styrelsens beretning.  

Rygterne var utallige, men nu er det velkendt: Hindholm Seminarium er solgt til Høng 
Efterskole, som nu hedder Hindholm Efterskole. Efter planen kan håndværkerne blive 
færdige, så skolen kan modtage ca. 100 elever til august. 
 
Vi byder skolen velkommen og glæder os over, at vi fortsat har en uddannelsesinstitu-
tion som nabo. Vi håber på et godt samarbejde, og der er allerede gode kontakter 
skolerne imellem. Mulige samarbejdsområder er drøftet, og alt tegner til , at vi alle 
kommer til at nyde godt af naboskabet.  
 
Vores parkerings- og afsætnings/afhentningsforholds er meget dårlige, og derfor er vi 
afhængig af en velvillig nabo. Vi kan fortsat have en god aftale med efterskolen, og 
indtil videre gælder de nuværende regler. Sker der ændringer, meddeles det 
straks. 



Realkredit Danmark oprettede  for nogle  
år siden en pulje med navnet ”Kloge m2”. 
Man kan søge midler fra puljen, som har 
følgende ide: ”Hvert år støtter Kloge m2 - 
Puljen projekter, der forøger antallet af 
”kloge kvadratmeter” på skolen. Med det 
mener vi en nytænkning af de fysiske 
rammer eller en kreativ måde at bruge 
faciliteterne på, så skolens læringsmiljø 
bliver mere motiverende og inspireren-
de”.  
 
Vi har tidligere søgt om økonomisk støtte 
til legeområderne udendørs, men des-
værre uden resultat. Alligevel har vi fået 
udført legeplads-planerne bl.a. ved lege-
pladsbidraget, som blev indført ved års-
skiftet. 
 
Nu har vi igen en ansøgning ude. Det er 
natur/teknik-lærerne med Anne Katrine 
Grube i spidsen, som har et ønske om at 
etablere et praksishjørne, som skal ligge 

i forlængelse af sløjdsalen og dermed i 
nærhed af søen. 
 
I ansøgningen står bl.a.: Hindholm Pri-
vatskole ønsker at sætte mere fokus på 
naturfagene og hertil ønskes et udendørs 
hjørne til at arbejde praktisk - altså lear-
ning by doing.  
     Her skal være arbejdsborde/bænke 
og plads til arbejde ved langbord. Herud-
over ønsker vi en håndvask og plads til 
udstyr og redskaber, som bruges på sko-
lens store naturgrund. 
     For at afgrænse området og pirre 
sanserne, ønsker vi højbede med for-
skellige urter og sommerfuglebuske for-
an, så det bliver et levende og duftende 
område. 
     På gavlvæggen af eksisterende byg-
ning ophænges vejrstation og vejrhane 
på udhænget. 
     Vi søger om 75.000 kr. 
 



Vi var ret udkørte, da vi ankom til hotel-
let. Flyet i Kastrup var forsinket 4 timer. 
På hotellet gik alt heldigvis som det skul-
le med fordeling af værelser. Værelserne 
var okay, men som Torben havde forbe-
redt os på, er englænderne ikke super 
håndværkere. Nætterne var lidt kolde, 
fordi vinduerne var en cm åbne, selvom 
de var lukket. Badeværelserne var lidt 
smalle, men fine nok til vores forbrug. 
     Spisning klarede vi selv i små grup-
per, det var meget rart, for så kunne vi 
selv vælge, hvor vi ville spise. En aften 
spiste vi sammen alle sammen. Det var 
virkelig god indisk mad og en rigtig hyg-
gelig aften.  



Mandag var vi på gåtur rundt i London. 
Det var noget der kunne mærkes i bene-
ne dagen efter, men vi fik set mange flot-
te steder.  
 
Nogle af os valgte at tage i London Eye. 
Det var en flot tur, men dyr. Om aftenen 
var vi i operaen og se musicalen  
”Phantom of the Opera”. Det var en fan-
tastisk oplevelse, de sang utroligt og 
havde virkelig en flot opsætning. 
 
Ud over det var vi på Natural History Mu-
seum, British Museum og et selvvalgt 
museum. Det selvvalgte var Madame 
Tussauds (voksmuseet) eller Dungeon 

(en fangekælder med torturmetoder). Alle 
drengene havde valgt Dungeon, men var 
skuffede over det. De af os, som havde 
valgt Madame Taussud, var overrasket 
over, hvor godt det var. 
 
Det har været en god tur uden de store 
problemer. Alle har været glade og ople-
vet en masse. Vi har fået snakket en-
gelsk, set mange af Londons seværdig-
heder, (dem vi kunne nå) og oplevet Lon-
dons forskellige bydele. Vi fik også  
shoppet! 
 
                       Line P. Hansen, 10. klasse 

Sidste års bedsteforældredag var hygge-
lig. Vi havde lavet et fint orienteringsløb, 
og der var også kage som det sig hør og 
bør. Vores hensigt var egentligt bare, at 
det skulle være en hyggelig dag, hvor 
børnene kunne vise deres SFO til bed-
steforældrene. Men det gik ikke helt, som 
det skulle. Bedsteforældrene kastede sig 
over kagen, delte ud med rund hånd til 
poderne, indtil de gik i sukkerchok, og 
bagefter beklagede de sig over, at der 
intet var at se på, og at vi burde havde 
forberedt noget, når de nu var kommet 
langvejs fra. Alt dette selvfølgelig sagt og 
skrevet med et glimt i øjet. 
     I år ville vi bare gerne gøre det bedre, 
mere struktureret, mere at se på og mere 
kage - nogle endda med flødeskum på. 
Og hvilken dag! Hold da helt op hvor var 

det dejligt at se alle de spændte og glade 
børn, som bare glædede sig til at vise, 
hvad de kunne i manegen. De havde 
trænet og trænet dog med mellemrum for 
nogles vedkommende og ja, vi voksne 
har ligget vandret for at få alle løse ender 
samlet.  
     Når jeg nu sidder her og tænker tilba-
ge på den sidste måneds forberedelser, 
kan jeg ikke lade være med at tænke: 
Hvor har de dog mange resurser, jeres 
børn og hvilken fantasi. Det er så flot, at 
stå på sidelinjen og blot skulle skubbe 
lidt i den rigtigt retning for at børnene gri-
ber ideen og selvstændigt arbejder vide-
re, indtil de er tilfredse. Det var bare su-
perflot, og flere bedsteforældre sagde 
endda: ”Vi ses til næste år”. 
                    SFO-leder Kennet Egegaard 



Mandag den 7. april tog vi, 9. klasse, på 
studietur til Berlin. Det var klart et højde-
punkt i vores skoleår, et højdepunkt som 
vi havde set frem til. På turen blev vi led-
saget af Tina Blum, Anne Katrine Grube 
og Bent Lund. Tre af vores lærere som 
passede på os.  
     Turen gik godt. Vi havde stort set in-
gen problemer undervejs med hensyn til 
transport. Dog havde den bus, vi skulle 
med mandag morgen fra Ølby station, 
”glemt” os, så vi måtte vente en times tid, 
indtil der kunne komme en anden bus, 
som så kunne køre os til færgen. Da vi 
ankom til Tyskland, var stemningen god. 
Folk var friske, selvom rejsen havde væ-
ret lang. 
 
Under vores besøg i Berlin boede vi på 
et rart og godt hotel, som hedder Aurora 
Hostel. Da vi ankom, fandt vi sammen 

med dem, vi skulle dele værelse med, og 
fik derefter vist, hvor vi skulle sove. Væ-
relserne var dejlige lyse og rene. Straks 
gik indretningen af værelserne i gang, og 
vi fik tjekket op på, hvem der boede hvor. 
Tiden til udpakningen var kort. Vi skulle 
straks ned til en indisk restaurant, hvor vi 
skulle spise vores første Berlinermåltid.       
     Restauranten var flot udsmykket, og 
det var det første tidspunkt, hvor vores 
tyske sprogtimer skulle vise sig at bære 
frugt. Efter et godt måltid vendte vi tilba-
ge til hotellet for at sove. 
 
De næste dage indtil torsdag gik meget 
hurtigt. Hjemmefra havde vi delt os op i 
grupper, og hver gruppe havde valgt en 
seværdighed, som vi skulle fortælle om 
og fremvise for alle de andre. Vi havde 
fået til opgave at være hinandens guide.  
 



Vi fik set nærmere på Berliner Dom, Kai-
ser-Wilhelm-Gedächtniskirchen og selv-
følgelig Checkpoint Charlie.  

Efter dagens planlagte program - som 
var sat af lærerne, fik vi ”fri”. Vi fik frie tøj-
ler til at bestemme, hvad vores dag vide-
re skulle indeholde. Vi fik et fast tids-
punkt, hvor vi SENEST skulle være 
hjemme, og indtil da var det kun lysten 
og fantasien, der kunne begrænse mulig-
hederne. 
 
Efter vi er kommet hjem fra Berlin og har 
haft tid til at evaluere turen, er vi blevet 
enige om, at det var dejligt, at vi havde 
det så frit. Det var rart, at vi kunne lave, 
hvad vi havde lyst til. Selvfølgelig skulle 
vi se seværdigheder og historiske monu-
menter. Selvfølgelig skulle der ses nær-
mere på tingene, og der skulle gås i dyb-
den med det enkelte emne. Men der var 
ingen grund til at slæbe 21 elever ind i en 
jødisk kirke, som f.eks. kun halvdelen af 
klassen fandt interessant. De, der gerne 
ville udforske de historiske og kulturelle 
stier, fik lov til det. De, der hellere ville ud 
og se byen og have mulighed for at 
shoppe, kunne få lov til det.  
 
Vi er i klassen enige om, at det har været 
en god tur.  Der har været mange sjove 
oplevelser med metroer og andre trans-
portmidler. Der har været gode oplevel-
ser med værelseskammeraterne. Lærer-
ne, maden og ikke mindst det tyske folk 

og det tyske sprog har bidraget til, at det 
blev en rigtig god tur. Jeg er sikker på, at 
alle har fået noget godt og brugbart med 
hjem i rygsækken. 
 
Torsdag d. 10. april var vores sidste dag i 
den tyske hovedstad. Om aftenen stod 
menuen på ”SHOW-TIME”. Dette mysti-
ske emne var en overraskelse, som læ-
rerne havde planlagt for os. Vi var alle 
spændte på, hvad det mon var, vi skulle 
ind og se. Det viste sig at være ”BLUE 
MAN GROUP”. Det er tre blå mænd, 
som er enormt gode trommeslagere. De 
spiller på ALT, bare det kan give en ryt-
me. De spillede på rør, trommer, olietøn-
der med maling og lavede derudover et 
yderst underholdende show med en 
masse twists, som ikke var blevet set før. 
Det var klart det største højdepunkt på 
hele turen. Det var en oplevelse udover 
det sædvanlige Et højdepunkt som vi vil 
huske i lang tid fremover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da dagen var slut, var det hjem til hotel-
let og pakke kufferterne, så de var klar til 
hjemrejsen næste dag. Efter en god tur 
til Berlin kan vi tilslutte os J. F. Kennedy  
og hans udtalelse: Ich bin ein Berliner.  
 
 
 
                  Iben Schou Nielsen, 9. klasse 
 



Der var koncert den 17. januar. Eleverne 
fra 1. til 6. klasse viste noget af det, de 
beskæftiger sig med i musiktimerne. Dej-
lig aften med optræden og fællessang. 
Også i år var der undervejs små musik-
opgaver til forældrene. Mange bestod! 



Elevrådet årlige fest blev holdt fredag 
den 28. marts.  
Som sædvanligt gik forsalget lidt trægt, 
men i løbet af aftenen kom der alligevel 
ca. 100 betalende elever. Fint fremmøde, 
når man tænker på, at det kun var elever 
fra 5. til 10. klasse, der kunne deltage. 
 

Toke Villadsen fra 10. klasse og hans 
musikvenner gav koncert til alles store 
begejstring. De blev afløst af Diskotek 
Star, som leverede musikken til dans. 
God aften og stor ros til elevrådet for 
planlægning af en fin fest. 

at biler først er 
tilladt  

i skolegården  
efter kl. 17.   

at dagsordner til  
og referater af  

bestyrelsesmøder 
kan ses på 

www.hindholm.dk   



Emnedagene lige før påske handle-
de om historie, og eleverne arbejde-
de med forskellige emner. 
Indskolingen tog sig af stenalder og 
jernalder, og de arbejdede med 
tidslinier. 
     3. og 4. klasse undersøgte  
vikingelivet  og ristede runer.  
     5. og 6. klasse levede sig tilbage 
til middelalderen bl.a. gennem selv-
skrevne rollespil med diverse udstyr. 
     7. til 10. klasse arbejdede med 
kontrafaktisk historie. Det vil sige, at 
man fx stiller spørgsmålet: Hvad 
ville der være sket, hvis Pontius Pi-
latus havde frigivet Jesus? Hvis 
Tyskland havde sejret i 2. Verdens-
krig? Det konkrete spørgsmål til ele-
verne var: Hvordan ville verden se 
ud, hvis Berlinmuren ikke var faldet? 
 
Det kræver stor historisk viden at 
besvare spørgsmålet, og det kræver 
viden om aktuelle samfundsforhold. 
 
Fine emnedage med det faglige i 
højsædet. 



I begyndelsen af april var der børnetea-
terfestival i Næstved. En festival, hvor te-
atrene viser de nye forestillinger dels for 
publikum - naturligvis - men også for evt. 
interesserede købere, fx teaterforeninger 
og institutioner. Der var nok at se på, 
især i festivalens sidste weekend: ca. 
300 forestillinger i Næstved centrum. 
 
Men forud for en sådan festival får bl.a. 
skolerne mulighed for at tilbyde sig som 
spillesteder for teatrene. Derved får man 
tilbudt gratis forestillinger, men er også 
forpligtet til at åbne dørene for andre in-
stitutioner. 

Vi var meget heldige. 4 forestillinger blev 
vi tilbudt, hvoraf den ene også var for 
børn fra Tjørnehuset. Alle vore elever fik 
dermed i løbet af en uge en teaterople-
velse - nogle klasser fik endda to. 
 
Glimrende forestillinger var det, og det 
blev påskønnet af eleverne, som faktisk 
er et kyndigt teaterpublikum. I et skole-
forløb på Hindholm Privatskole er man 
selv ”på scenen” i 1., 2., 3., 5. og 6. klas-
se, og de sidste par år har de store ele-
ver også lavet teater i tematimerne. 



  Danmarksmester 
       i oplæsning 

 
Emma Geyti har netop vundet Dansklæ-
rerforeningens oplæsningskonkurrence. 
Konkurrencen er udskrevet for alle lan-
dets 7. klasser, og Emma nåede frem til 
finalen, som blev afholdt på H.C. Ander-
sens fødselsdag den 2. april. Finalen 
fandt sted i teatret ”Fyrtøjet” i Odense. 
Der var 11 finalister fra hele landet. Em-
ma havde valgt at læse eventyret 
”Flipperne”, og hun løb altså med sejren. 
Tillykke! 

Emma har netop vundet 3000 kr. til klassekas-
sen. 
 

Hindholm NYT - maj 2008 
Mogens Olesen 

 

Mette Tejlers, Dansklærerforeningen: 
Emma Geyti læste eventyret 
Flipperne, selv om hun 
til delfinalen læste en helt 
anden historie af H.C. Andersen. 
- Det var modigt gjort af 
hende. Alligevel var hun 
afgjort den bedste. Hun balancerede 
superflot mellem 
fortolkning og stemmeføring 
og lavede helt igennem 
fantastiske stemmer 
til flipperne, siger Mette 
Tejlers begejstret. 
- Den modenhed hun 
viste til at fortolke den 
voksne mands praleri var 
ligeledes forrygende, fortsætter 
Tejlers. 
 
Sjællandske medier, 7. april 2008 
 
Læs mere om konkurrencen på Dansk-
l æ r e r f o r e n i n g e n s  h j e m m e s i d e :  
www.dansklf.dk        

Serina, Emma og H.C. Andersen 


