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  Hindholm Privatskole 

Skolestart 

Aktiv rundt i Danmark 

De nye ringetider 

Den nye bestyrelse 

skolepatrulje 

Første skoledag blev som altid et dejligt gensyn med forældre og 
elever. De nye elever i børnehaveklassen var spændte - næsten 
lige så spændte som deres forældre.  
Pedellerne og rengøringsassistenterne havde igen gjort skolen 
klar til start, og nye bøger og hæfter lå klar, så få minutter efter 
morgensangen var alle godt i gang med undervisningen. 

På bestyrelsesmødet den 18. august konstituerede bestyrelsen 
sig således: 
Formand: Lars Frederik Henningsen,  
Næstformand: Hanne Jensen 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Helle Rasmussen, Jytte Rasmussen, Jette Harder, Jan Balle-
gaard og Mogens Madsen. 

De nye ringetider har nu været en del af skoledagen i godt 3 
uger. Vi vurderer, at de længere pauser er en rigtig god ting for 
både elever og lærere. Skoledagen er blevet mere rolig, og der er 
mere tid til at snakke og lege i frikvartererne. 
Læs mere om frikvarterer og ventetid. 
 

Det nye skoleår byder på nye medlemmer af skolepatruljen. Ele-
ver fra 7. og 8. klasse har fået det ansvarsfulde hverv  at gøre 
skolevejen mere sikker om morgenen. 
Skolepatruljen har gennemgået en ”uddannelse” med både teori 
og praktik. 
Eleverne skal altid rette sig efter skolepatruljens anvisninger. Vi 
forventer, at forældrene gør det det samme. 

Vi ved alle, at fysisk aktivitet er vigtig for børns sundhed, trivsel 
og læring, men desværre bruger både drenge og piger stadig 
mindre tid på at cykle, gå, dyrke sport og lege end blot for få år 
siden. 
4. og 6. klasse har meldt sig til kampagnen, der hedder ”Aktiv 
rundt i Danmark”. Kampagnens formål er at få børnene til at nå 
Sundhedsstyrelsens anbefaling om at være fysisk aktive mindst 
en time hver dag. I 3 uger skal eleverne registrere, hvor lang tid 
de er aktive i løbet af dagen. Resultaterne samles og giver klas-
sen et antal point, som tastes ind på kampagnens hjemmeside. 
Dermed deltager de i en landsdækkende konkurrence om at væ-
re fysisk aktive. Desuden tjener de ekstra point, hvis de både har 
spist morgenmad, frokost og et stykke frugt hver dag. www.ak
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Morgensangen er nu en del af første lektion, 
der varer 55 minutter. Det betyder, at ingen 
fag mister undervisningstid på grund af mor-
gensangen. De små 5-minutters pauser gør 
det muligt at få afsluttet den ene lektion or-
dentligt og at få påbegyndt den næste uden 
stress. Undervisningseffektiviteten er simpelt-
hen blevet højere. 
Der er elever, der må vente på skolen, indtil de 
kan komme med bussen hjem. Vi har etableret 
en venteordning med voksen-tilsyn fra kl.  
13 - 15. 
På nuværende tidspunkt er der kun få elever, 
der benytter sig af ordningen. Dels fordi man-
ge elever tilsyneladende har fundet andre bus-
ruter eller anden transportmulighed, dels fordi 
det stadig er cykelvejr. Der er typisk 4-8 vente-
elever. På enkelte dage er vi oppe på 20 ele-
ver, fordelt over de to timer. Til vinter bliver an-
tallet sikkert noget større.  


Vi har ofte nævnt de gode udeområder og der-
med gode legemuligheder, vi har på skolen. 
Men det var en sorgens dag, da de store gyn-
ger måtte lade livet. 
 
Gyngerne har været ude af drift i længere tid, 
da sikkerheden ikke var i orden. Gyngerne 
blev hårdt og brutalt revet ned, og selvom Al-
lan, Claus og Peter på billedet nederst til højre 
smiler, så græder de indvendigt. De har alle 
tre i deres skoletid haft stor glæde af gynger-
ne. Det var dengang børn gerne måtte lege 
voldsomt og farligt og uden faldunderlag.  


Nye ringetider = længere frikvarterer 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Nye ringetider.pdf



De voksne leger 

Næste månedsbrev kommer i uge 41  
 Mogens Olesen 

IT på HP 

Gammel elev træf 

Ka’ du huske…? 

Skolens trådløse netværk har i perioder virket utilfredsstillende til 
stor frustration for både elever og lærere. Nu gør vi noget radikalt 
ved problemet, idet vi planlægger anskaffelse af helt nyt udstyr. 
Vi har kontakt til 3 store firmaer med speciale i trådløse netværk, 
og de giver tilbud på arbejdet. Målet er at få en superhurtig og 
stabil forbindelse, som alle elever kan kobles til samtidig! Det bli-
ver en dyr fornøjelse, og måske er vi nødt til at udføre planen i 
flere faser.   

Lige før skoleårets start var lærere og SFO-pædagoger ude at 
lege. 2 timers leg på sportspladsen. 
Vi havde besøg fra Gerlev Legepark og prøvede på egen krop at 
lege de gamle lege, som ikke kræver ret meget udstyr og som til 
gengæld er uhyre morsomme. Det var en god optakt til skoleåret, 
og vi har fået inspiration til lege, som de forlængede frikvarterer 
giver mulighed for. 
Se billeder her 

Lørdag den 5. september havde skolen besøg af elever, som 
havde forladt skolen i 1969 - altså for 40 år siden. Efter kaffe og 
kage var der rundtur på skolen, og de gode gamle skolehistorier 
blev fortalt og mindet endnu en gang. 
Se billeder her 

Det årlige træf for gamle Hindholm-elever finder som altid sted 
fredag i uge 40 - altså fredag den 2. oktober. 
Læs om arrangementet og tilmelding på her. 
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Mogens Olesen
Filvedhæftning
legedag.pdf
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Mogens Olesen
Filvedhæftning
40-års jubilarer.pdf




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
  Træf                           
     for tidligere elever 
       fredag den 2. oktober kl. 18.30 – ca. 23.00 
 
        Program: 
 
       1) Velkomst i gymnastiksalen 
 
       2) Rundtur på skolen (alle lokaler er åbne) 
 
      3) Spisning og hyggeligt samvær i gymnastiksalen 
 
      Pris 150 kr. Øl, vand og vin kan købes. 
 
     Tilmelding er nødvendig og skal ske ved indbetaling  
     af 150 kr. på konto 3511 – 10515947. 
     Husk at skrive navn, klasse og afgangsår.  
 
     Tilmelding og betaling kan også ske på skolens kontor.  
 
      Sidste frist for tilmelding og betaling:  
      mandag den 28. september.  
 
      Er der flere elever fra samme årgang, kommer I til at sidde sammen.  
       Det er en god ide selv at samle de ”gamle” klassekammerater.  
 
       Arrangementet er primært et gensyn med den gamle skole og  
       en hyggelig snak med klassekammeraterne. 
 
         Vi håber at se rigtig mange tidligere Hindholmelever. 
 
        Med venlig hilsen 
        Mogens Olesen 
        Skoleleder 
 


 


På skolens hjemmeside kan du se, hvem 
der er tilmeldt. 
 
Du kommer på listen, når indbetalingen er 
registreret. Derfor: Tilmeld og betal nu, så 
alle kan følge med i, hvem der kommer. 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Træf 09-2.pdf


