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Honning fra Hindholmdalen 

  Hindholm Privatskole 

Berlin - London - Skagen - Møn 

Nyt fra kontoret 

Den forlængede skoledag 

Telttur 

5. klasse vinder Sofazombie-konkurrence 

Skolen har flere gange sendt ansøgninger ind til Realkredit Dan-
marks pulje ”Kloge m2”. I år har vi indsendt ikke færre end 3 projek-
ter, og denne gang er der altså bid.  
 

Læs om ”Honning fra Hindholmdalen” her. 

Næstved Kommune har udskrevet en konkurrence blandt skoleele-
ver om, hvordan man kommer op af sofaen og i gang med sunde 
aktiviteter. 5. klasse og klasselærer Karina Gehrmann Grubbe ind-
sendte et forslag, som vandt konkurrencen for 3. til 9. klasse. Tillyk-
ke! 
 

Se en del af klassens bidrag her. 

Vi fik meldinger om, at de nye ringetider kunne give problemer med 
transport fra skole til hjemmet. Derfor udsendte vi et spørgeskema 
via ForældreIntra, som skulle afleveres senest den 2. juni, hvis for-
ældrene vurderede, at der ville blive urimelig lang ventetid eller uri-
melig sen hjemkomst. 
 

Læs om undersøgelsen og om den endelige beslutning.      

Diverse oplysninger vedr. afslutningen på skoleåret samt næste 
skoleår. 
 

Læs her 

Som sædvanligt afsluttes skoleåret med telttur for alle elever i 0. til 
8. klasse. Torsdag den 25. juni mødes vi i gymnastiksalen kl. 9. 
Herefter bruges formiddagen på oprydning i gammel klasse og ind-
retning og klargøring af nyt klasselokale. Så er der telttur med di-
verse aktiviteter, og vi slutter fredag kl. 10 med fælles samling i 
gymnastiksalen. 
Yderligere information kommer via ForældreIntra. 

Foråret er den store rejsetid for vores elever. Flere klasser har væ-
ret af sted og fået gode oplevelser med hjem. Læs om nogle af tu-
rene i årsskriftet, som eleverne får udleveret den 24. juni. 
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Oplysninger om idrætsdagen den 10. juni er sendt med eleverne hjem. 
 
Lige før teltturen får eleverne udleveret årsskrift samt kalender for næste skole-
år.  
 
Skoleskemaer og klasselister for næste år lægges på skolens hjemmeside så 
snart de er færdige. 
 
Bogaflevering:  
Alle elever i 3. til 8. klasse afleverer alle taskebøger til faglærerne. Ang. biblio-
teksbøger: Se ForældreIntra. 
 
1. skoledag i det nye skoleår er onsdag den 12. august. Vi møder kl. 7.50 og 
slutter kl. 12.45. Dagen er klasselærerdag. Denne dag får eleverne skema til 
fripladsansøgning med hjem, og de forældre, der ikke er tilmeldt PBS får giro-
kort.       





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Nyt fra kontoret.pdf
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Den forlængede skoledag 
At ændre en skoledags rytme og elevernes transportmønster giver naturligvis 
nogle problemer. Når vi alligevel har kastet os ud i projektet, er det - som 
nævnt i sidste månedsbrev - for at skabe en roligere skoledag. 
 
Nogle få forældre har nævnt, at stress-argumentet ikke holder, idet de ikke 
mærker stress i forbindelse med skolegangen. Det er selvfølgelig individuelt, 
hvor stresstærskelen er, men vores vurdering er, at langt de fleste elever og 
lærere vil få glæde af længere pauser. 
 
Nogle elever og forældre har fået den opfattelse, at forslaget om den forlænge-
de skoledag har været til afstemning blandt lærerne. Det er ikke rigtigt. Det er 
skoleledelsens forslag, som har været til høring blandt de ansatte. Herefter er 
det forelagt bestyrelsen, som bakker op om forslaget. 
 
Undersøgelse 
Vi har modtaget reaktion fra 17 forældre, som mener, at skoledagens længde 
medfører urimelig lang ventetid eller urimelig sen hjemkomst. Vi kontakter dis-
se forældre for at finde en spiselig løsning evt. ved at finde alternative ruter 
eller indgå specielle aftaler. Vi har fundet nogenlunde rimelige løsninger til de 
fleste, men et par knuder er der stadig tilbage.  
 
Alt i alt vurderer vi, at fordelene ved de længere pauser er så store, at de nye 
ringetider indføres fra næste skoleår. 
 
Fremtiden 
Der vil til stadighed ændres i køreplanerne, og vi har ingen indflydelse på disse 
planer, bortset måske fra meget små justeringer, som ikke rigtigt redder noget. 
Vi har dog i øjeblikket en forespørgsel hos Movia om en 5-minutters ændring, 
som kan have en vis effekt. 
 
I medierne har man kunnet læse om, at der måske vil blive skåret ned på antal-
let af busruter og afgange i kommunernes yderdistrikter. Vi ved ikke, hvornår 
eller hvilke ruter og afgange der bliver tale om. Men de økonomiske og politiske 
vinde blæser desværre i retning af  færre busser og afgange, mere ventetid og 
mere cykel. Måske kan vi lige så godt vænne os til det allerede nu. 


På et kort kan vi se, hvor den enkelte elev bor. 
Lene forsøger her at finde en god rute for en 
elev i 5. klasse.  





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Den forlængede skoledag.pdf
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Vi er så heldige, at vi på skolen har nogle fantastiske udearealer, og vi bliver 
bedre og bedre til at udnytte dem - både til leg og til undervisning. 
 
I sidste månedsbrev fortalte vi om et areal på sportspladsen, som skal udvikle 
sig til frugt– og bærhave, og vi havde en plan om at anskaffe bistader. Nu har 
vi fået 22000 kr. fra Realkredit Danmark til dette projekt. 
 
I ansøgningen hedder det bl.a., at pengene skal bruges til: 
 


Bistader 
Bifamilier 


Dragter til elever og lærere 
Stadekniv 
Røgpuster 


Bifoder 
Honningbøtter 
Tappespande 


Slynge 
Tavler 


Voksplader 
Tråd 
m.m 


 
I et hjørne af skolens udeområde vil vi gerne etablere en lille bigård, så vi i na-
turfagsundervisningen kan følge biernes forunderlige liv og få hjælp til bestøv-
ning af vores frugttræer og bærbuske. 
 
Materialerne købes i efteråret 2009. 
 
Projektets kontaktperson: Anne Katrine Grube  
 


Læs om Kloge m2 her 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Bistader.pdf
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5. klasse Hindholm Privatskole 
 
Da sofazombieplakaten kom op og hænge i vores klasse, fik vi to dage til at se 
på billederne. I den næste klassens time tog vi emnet op. Vi talte lidt om, hvad 
det vil sige at være en sofazombie, og hvad konsekvenserne kunne være. Lek-
tien til næste klassens time blev, at vi skulle teste os selv inde på hjemmesi-
den. Resultatet var, at flere, end vi troede, var i farezonen. 
Vi tog emnet op i klassen. Skulle vi i fællesskab lave nogle aftaler, der gjorde, 
at vi fik rørt os mere, og fik nogle sundere vaner? 
 
Spørgsmålet tog vi op i den efterfølgende klassens time. Vi var ikke helt enige, 
for hvis vi skulle være med, skulle vi røre os sammen min. 15 min. om dagen 
(det ene frikvarter ud af to). Derudover skulle vi lave nogle regler, der gjorde, at 
vi fik fokus og tid til at bevæge os. Vi lavede en regel, der hed max 1 time og 
15 min. fjernsyn om dagen. De efterfølgende uger lavede vi klasseleg i det ene 
frikvarter hver dag i 14 dage. Klasselegen kunne være lege som fodbold, rund-
bold, tangfanger, scream, mur med flere. 
Vi valgte demokratisk en chef for projektet, som skulle stå for at få alle med ud 
og lege samt skrive ned, hvad vi aftalte. 
 
Konklusion 
Vi har nu afprøvet projektet i 14 dage, og konklusionen er, at vi rigtig godt kan 
lide at røre os sammen. I forvejen går mange af os til flere forskellige former for 
idræt, og vi dyrker også idræt i skolen, men klasselegen gør, at vi tager et an-
svar for hinanden og får rørt os sammen. Reglen omkring fjernsynet, synes vi, 
har fået os til at fokusere på, hvor meget tid man bruger på at se fjernsyn, og vi 
vil nu prøve at overholde de 1 time og 15 min. fjernsyn 14 dage endnu. 
 
Vi glæder os til at høre, hvad I synes om vores arbejde med projektet. 
 
Mange hilsener 
5. klasse Hindholm Privatskole, Fuglebjerg 


Premien er en bowlingtur med spisning for hele klassen. 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Sofazombie.pdf



Ros til 10. skoleår på Hindholm Privatskole  

Sidste skoledag for afgangseleverne 

Næste udgave af månedsbrevet kommer i august/september 
Mogens Olesen   

Hvad er det? 

Vores samarbejde med forældrene er på alle måder godt. Vi får de 
kritiske spørgsmål, vi fortjener, vi møder utilfredshed, som oftest 
afklares konstruktivt, og ikke mindst får vi en masse ros - direkte og 
indirekte. Det er vi naturligvis glade for. Alle har godt af ros, og når 
den i dette tilfælde oven i købet kommer på skrift, ja, så må vi bare 
bringe roserne til alles kendskab. 
 

Læs forældreindlæg vedr. 10. klasse 
  

Torsdag den 28. maj var afgangselevernes sidste almindelige sko-
ledag. Særlig almindelig var den nu ikke - heldigvis. Rundbold, go-
de underholdende indslag i gymnastiksalen og flødekaramelkast-
ning. Alt foregik kontrolleret. Sådan har det i årevis været på skolen 
til glæde for alle.  
Allerede den 2. juni bliver det dog alvor. Det er første dag med 
mundtlige prøver. Vi ønsker held og lykke! 
 
Onsdag den 24. juni er der dimissionsfest for afgangseleverne, for-
ældre og øvrig familie. Fællessange, taler, eksamensbeviser, mad, 
drikke og hyggeligt samvær afslutter elevernes skolegang på Hind-
holm Privatskole. 
 

Se fotos fra sidste skoledag (på eget ansvar!) 

Hindholm Privatskole er medejer af denne bygning. 1. juli får den 
nye ejere. Hvad rummer bygningen? Er det et frysehus fra tidligere 
tider? Er det et tugt– og forbedringshus for uvorne elever? Eller er 
det her, Hindholm-spøgelset holder til? 
 

Læs her  
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Kære Hindholm Privatskole 
 
Vi var ikke i tvivl om at vores datter havde brug for et skoleår mere, inden hun 
var klar til gymnasiet.  
Hun var, efter folkeskolen, lidt træt af at gå i skole og havde ikke helt det fagli-
ge niveau der kræves for at gå videre af denne vej. Imidlertid var dette hendes 
store ønske. Vi blev anbefalet Hindholmprivat skole og har oplevet at den til 
fulde har levet op til vores forventninger.  
 
Da hun startede på skolen oplevede hun en meget anderledes skole. Der blev 
forventet at man opførte sig ordentligt og for eksempel ikke larmede i timerne. 
Der var på skolen en kultur der betød at den enkelte elev passede på skolens 
inventar og rettede sig efter de anvisninger lærerne gav. Der var arbejdsro i 
timerne og lærerne reagerede når eleverne eks. glemte at række hånden op.    
 
Det er vores oplevelse at undervisningen har været tilrettelagt så hver elev er 
blevet mødt på deres individuelle niveau. De har været givet en passende 
mænge udfordringer og dette har bevirket at eleverne har flyttet sig meget fag-
ligt. Lærerne har udvist stor begejstring og glæde ved at undervise, og vores 
datter har beskrevet hvordan lærerne udviste tydelig glæde når der er skete 
fremskridt. Lærerne har troet på at det nok skulle lykkes og deres glæde ved 
det faglige har smittet af på eleverne.  
 
Der har i klassen været en god stemning og det sociale liv er der blevet taget 
god hånd om. Der er blevet givet tid til at tale om og løse de problemer der er 
opstået. Mobning har ikke været en mulighed og eleverne har lært at tage vare 
på hinanden med de forskelligheder der naturligt er i en klasse. Hvis eleverne 
har været kede af noget, har der fra lærerne været udvist omsorg og der har 
været tid til gode samtaler. 
 
Samlet set har dette bevirket at vores datter nu forlader skolen, med stort mod 
på fremtiden. Hun tror på sig selv og har tillige fået en masse venner som jeg 
er sikker på hun bliver ved med at ses med. 
 
Vi takker for et super godt skoleår. 
 
De bedste hilsner  
 
Claus og Diana von Schoubye 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
10. klasse.pdf
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Sidste ”almindelige” skoledag  
for eleverne i 9. og 10. klasse 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Sidste skoledag.pdf
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Det er nok de færreste forældre og elever, der er klar over, at Hindholm Privat-
skole udover undervisning også driver et vandværk, nemlig Hindholmdalens 
Vandværk. 
 
I 1960 blev vandværket oprettet som en interessentskab med 5 indskydere: 
Fuglebjerg Kommune, Hjortholm Kostskole, Hindholm Socialpædagogiske Se-
minarium, Hindholmgården og Hindholm Privatskole. 
 
I 1960 indskød hver interessent 32000 kr. til maskiner, boringer og ledningsnet, 
og dermed kunne Hindholmdalens  husstande få prima vand. 
 
Én gang om året er der generalforsamling, hvor de 5 indskydere er repræsen-
teret. Generalforsamlingen er hurtigt overstået, for værket har i alle årene kørt   
aldeles fint, og økonomien har været og er vældig god. 
 
Vandværket har stort set ikke udgifter til personale. Vandværksbestyreren, Pe-
ter Hansen, Hindholmgården, får et symbolsk beløb for det daglige tilsyn med 
værket. Formanden og bogholderen arbejder ulønnet. 
 
Sådan er det på de fleste små værker. Driften er baseret på frivillig, ulønnet 
arbejdskraft, og det var fint, dengang alting i denne verden var meget mere 
enkelt end i dag. 
 
Men mange små værker bukker i dag under for øgede krav om beredskabspla-
ner, kontrolplaner, digitaliserede ledningskort, dyre vandprøver, sikkerhedsfor-
anstaltninger, indberetninger, regnskab, dokumentation mv. Det er også situati-
onen for os. Ikke at vi bukker under, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi 
forestillet mig, at en læreruddannelse og et skolelederjob skulle indebære an-
svaret for, at 70 husstande forsynes med noget så vigtigt som drikkevand. In-
gen af interessenterne synes, at vandværksdrift er en naturlig del af jobbet. 
 
Samtidig er vandforsyningssikkerhed et hedt emne - og helt forståeligt. Derfor 
sker der i øjeblikket sammenlægninger af vandværker. Således også i 
Hindholmdalen. Fuglebjerg Vandværk overtager den 1. juli vores vandværk. I 
første omgang sker der ingen ændringer i vandforsyningen. Men i efteråret 
lægges der rørledning fra Fuglebjerg og hertil, og vi vil så få vand derfra. Sene-
re skal vores boringer være reserve fx i tilfælde af forurening. 


- vand med sjæl 


Hindholmdalens Vandværk 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
vandværk.pdf


