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Telttur 2008 

Vi får kun sjældent skrevet om teltturen. 
Den tur, som er afslutningen på skole-
året.   
Og det er vel netop grunden til den ringe 
omtale: Skoleåret er slut, og turen er for-
tid, når vi går i gang med det nye skoleår. 
 
Turen begynder torsdag før sommerferi-
en med, at alle elever fra børnehaveklas-
sen til og med 8. klasse stiller telte op på 
græsarealerne på skolen. Herefter er der 

en masse aktiviteter, som sætter alle ele-
verne i gang. Efter frokost fortsætter akti-
viteterne, og der serveres kage, frugt og 
drikkelse i løbet af eftermiddagen. 
Aftensmaden tilberedes på grill, og i hin-
andens behagelige selskab nyder vi bøf, 
pølser, salater og skumfiduser.  
 
Efter aftensmaden er der rig lejlighed til 
at hygge i teltene, og for nogle elever er 
det det allervigtigste på hele ture.  



Torsdagen slutter med fælles 
lejrbål med sange og under-
holdning, og til allersidst er der 
natløb, som slutter kl. 24. 
Fredag morgen vågner lejren  
tidligt, og morgenmaden står 
klar. 
Kl. 11 er næsten alt pakket 
sammen, og vi kan efter en 
rigtig god oplevelse ønske hin-
anden en god sommerferie. 



Den nye bestyrelse 
På det første bestyrelsesmøde i dette 
skoleår konstituerede bestyrelsen sig så-
ledes: 

Per Stenbøg  
formand 

 
Lars Frederik Henningsen  

næstformand 
 

Hanne Irgens Jensen 
suppleant for Bent Lund 

 
Helle Rasmussen 

 
Jytte Rasmussen 

 
Ulla Gerner Lund 

 
Anders Juhl 

 
I bestyrelsesmøderne deltager desuden: 

 
Mogens Olesen, skoleleder 

 
Lene Lykke, viceinspektør 

 
Lotte Lund 

medarbejderrepræsentant 
 

Michael Pedersen 
Medarbejderrepræsentant 

 

Debataften  
22. oktober kl. 19  

”Vægtningen af de kreati-
ve og boglige fag på Hind-

holm Privatskole” 
Tilmelding via seddel eller ForældreIntra 

Oprensning af søen 
Siv og anden vegetation var efterhånden ved at 
kvæle alt liv i søen, og det var på høje tid, at vi 
fik den ”reddet”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu ser den til gengæld noget ramponeret ud, 
men om kort tid vil den igen være en god, sund 
biotop til glæde for insekter, frøer, biologilærere 
og skolebørn. 

Bemærk: 
Skoledagen mandag den 22/12  

er flyttet til  
lørdag den 20/12 kl. 9 - 12. 

Fælles afslutning kl. 11 
Selvtransport  

er nødvendig denne dag.  

Ny børnehaveklasseleder 
31. oktober går Mona Jensen på efterløn, og 
hendes efterfølger, Ulla-Mai Komi tiltræder den 
1. november. Ulla har flere års erfaring som 
børnehaveklasseleder, men er i øjeblikket ansat 
som sprogpædagog i Slagelse Kommune. 
I uge 44 vil Ulla være i børnehaveklassen, lige-
som hun vil være tilstede, når skolen holder of-
fentligt informationsmøde den 28. oktober.  Vi 
ønsker Ulla velkommen på skolen.  
Ang. Mona: se venligst bagsiden. 



Cykeldag 
Eleverne bliver i løbet af 
skolegangen undervist i 
færdsel flere gange. I 7. 
klasse afsluttes undervis-
ningen med cykelprøve - 
både teoretisk og prak-
tisk. De to elever, der 
klarer prøverne bedst, 
kommer til cyklistfinale i 
Næstved. 
Vinderne i år var Cecilie 
og Jannick, og de var 
sammen med Marianne 
Jessen i Næstved for at 
prøvekøre finaleruten. 
Dagen efter blev det 
meddelt, at kun 3 skoler 
havde tilmeldt sig, så fi-
nalen blev aflyst. ØV!  

Lige godt 100 tidligere elever havde 
fundet vej til den gamle privatskole 
fredag den 3. oktober. Skolen hav-
de inviteret til det årlige elevtræf, 
og som sædvanligt var der stor op-
bakning til arrangementet. Det er 
blevet en tradition for nogle af de 
”gamle” årgange at mødes denne 
aften hvert år. Det er elever, der for-

lod skolen for 40 - 50 år siden. Men 
også yngre årgange møder trofast 
op, ligesom elever, der er gået ud af 
skolen for blot 2– 3 år siden. 
Efter velkomstdrink i gymnastiksa-
len er der åben skole. Derefter  
spisning og hyggeligt samvær, 
hvor de gode historier bliver fortalt 
igen. Og ringere bliver de jo ikke.  





Torsdag den 25. september var alle ele-
ver i 0. - 8. klasse i Bisserup, hvor årets 
udedag blev afholdt. Venlige forældre 
transporterede de mindste elever, resten 
cyklede de 13 km til vandet. 
     Dagen gik med at være i naturen, op-
leve naturen og lave forsøg, indsamle og 
undersøge stort set alt, hvad skov, strand 

og vand kan byde på. Der findes formo-
dentlig ikke en eneste bille, der ikke er 
blevet iagttaget af en elev fra Hindholm 
Privatskole. Selvom den reelle undervis-
nings– og oplevelsestid ikke var så lang, 
så blev det en ualmindelig dejlig tur, hvor 
solen skinnede fra en skyfri himmel, og 
ikke en vind rørte sig. 



Cooperative Learning (CL) er ikke noget 
mirakelmiddel, men en vældig god måde 
at få eleverne gjort mere aktive i under-
visningen. Og det er just en god ide. Er 
man aktiv, lærer man mere! 
 
Nedenstående er den stærkt forkortede 
introduktion til CL fra bogen ”Cooperative 
Learning - undervisning med samar-
bejdsstrukturer” af Spencer Kagan og 
Jette Stenlev:  

Organisering 
CL er undervisningsstrukturer, som er en 
slags gruppearbejde, men altså meget 
mere struktureret og mere målrettet un-
dervisningsindholdet. 
     Eleverne arbejder som udgangspunkt 
i 4-mands teams.  Man arbejder også 
med sin makker alene, eller man forlader 
sit team for at løse en opgave sammen 
med elever fra andre teams. 

Her udveksles meninger, repeteres verber 
eller gangestykker. På tegn fra læreren 
drejer den ene cirkel, og man får en ny 
makker og en ny opgave. 



SPIL-principper 
CL bygger på 4 principper: 

 

Samtidig interaktion: Så mange 
som muligt skal deltage (sige no-
get) samtidig. Når man arbejder i 
teams har 25% af eleverne ordet - 
arbejder man i par, er tallet 50%. I 
en lektion hvor der arbejdes med 
CL hele tiden, kan hver elev altså 
få 15 - 20 minutters taletid. Bl.a. 
derfor er CL yderst effektivt i sprog-
fag. 
 
Positiv indbyrdes afhængighed: 
Når man anvender CL har man 
brug for hinanden. Alle teammed-
lemmer er uundværlige. Man kan 
kun løse opgaverne via samarbej-
de. Der er positiv indbyrdes afhæn-
gighed, når eleverne har fordel af, 
at de andre elever klarer sig godt. 
 
Individuel ansvarlighed: Der er 
individuel ansvarlighed, når hver 
elev personligt med jævne mellem-
rum mødes med et krav om at re-
degøre for sin egen læring over for 
andre. I CL vil en elev mange gan-
ge i en lektion eller i et forløb blive 
bedt om at opsummere, præsente-
re, problematisere eller evaluere 
sin forståelse af og tænkning om-
kring stoffet. Man får på den måde 
hyppig feedback, og man vænner 
sig til at være ansvarlig for sin egen 
læringsproces. 
 
Lige deltagelse: Der er lige delta-
gelse, hvis alle eleverne bidrager 
lige meget og er lige involveret i ar-
bejdsprocesserne. Reglerne 
(strukturerne) sikrer, at eleverne er 
nødt til at skiftes til at bidrage 
 

På Hindholm Privatskole anvendes CL 
mere og mere. Mange lærere har fundet 
ud af, at i mange sammenhænge funge-
rer CL glimrende. Den almindelige klas-
seundervisning anvendes naturligvis sta-
dig i stor udstrækning. Som en variation i 
undervisningsmetoderne er CL imidlertid 
uhyre effektfuld. 
 
På Pædagogisk Rådmøder anvender læ-
rerne nu også CL, og mange forældre 
har på det første forældremøde i år væ-
ret udsat for en enkelt af de ca. 50 struk-
turer, som CL består af, nemlig ”Quiz og 
byt”. 

Læs mere om  metoden på 
nettet. Søg på ”Cooperative 
Learning” 

På næste side er der 
2 eksempler  

på strukturer. 



Fra: ”Cooperative Learning”  
af  Spencer Kagan og Jette Stenlev.  
Forlaget Malling Beck 2006, 1. udgave, 2. oplag 



Fra: ”Cooperative Learning”  
af  Spencer Kagan og Jette Stenlev.  
Forlaget Malling Beck 2006, 1. udgave, 2. oplag 



ForældreIntra er nu præsenteret for alle 
forældre, og de fleste har logget sig på 
systemet og bruger det. Vi har nu fået 
mere overblik over mulighederne, og vi 
er via forældrene også blevet gjort op-
mærksom på problemer og fejl. Vi har 
altså alle fået mere erfaring med 
ForældreIntra, derfor nedenstående op-
lysninger om brugen af systemet: 
 
• Hvis man ikke vil bruge ForældreIntra, 

skal det skrives i kontaktbogen senest 
den 1. november. Kun på den måde 
er man sikker på at få papirkopier af 
indkaldelser mv. 

 
• Vi opfordrer alle til at bruge 

ForældreIntra, så papir- og kopiforbru-
get minimeres. 

 
• I menuen ”Indstillinger” skal man hu-

ske at tage stilling til, om kontaktoplys-
ninger (tlf. nr.) skal være beskyttede - 
dvs. at de ikke kommer med, når man 
vil se listen over elever og forældre. 

• I menuen ”Indstillinger” bør man fra-
vælge papirkopier af dokumenter mv.  

 
• Tilmeldinger til forældremøder vil frem-

over foregå via ForældreIntra 
 
• Tilmelding til Skole/hjem-samtaler (og 

dermed tidsbestilling) vil fremover fore-
gå via ForældreIntra efter ”først til møl-
le” - princippet. Er man ikke på 
ForældreIntra vil man blive kontaktet 
via brev eller tlf. for at bestille tid. 

 
• Skolen har tilmeldt alle forældre til ad-

visering om nyt på ForældreIntra via 
egen e-mail. Husk derfor at skrive 
mail-adresse i ”Indstillinger. Ønskes 
advisering ikke, kan man fravælge den 
i menuen ”Indstillinger” 

 
• Hindholm NYT kommer fra næste ud-

gave kun som ”Netavis” på hjemmesi-
den. Forældre til kommende elever el-
ler elever på venteliste vil fortsat få til-
sendt en papirudgave. 

Husk at meddele senest 1. nov., hvis du ikke vil anvende ForældreIntra  

- siger Mona, som synes, at nu må det 
være nok! 33 år som børnehaveklassele-
der på den samme skole, så har man 
sandelig fortjent at slappe lidt af, mener 
Mona, og det er vel også rigtigt.  
Derfor inviterer vi alle foræl-
dre til at sige farvel til Mona 
ved en  udvidet morgensang 
fredag den 31. oktober kl. 
7.50 til ca. 8.30.            


