
   Månedsbrev -  maj 2009 

Nyhedsbrevet ”Hindholm - NYT”, der udkom 4 - 5 gange om året er nu ble-
vet til et månedsbrev. Månedsbrevet kommer første uge i hver måned  (juli  
undtaget og august kun hvis der er informationer om det nye skoleår, som 
trænger sig på). Det sendes via ForældreIntra og lægges samtidig på sko-
lens hjemmeside www.hindholm.dk.  
Månedsbrevet vil fortsat berette om stort og småt, som enten er sket eller vil 
ske. Også fremover vil det indeholde oplysninger, som skal være kendte af 
forældrene. Derfor forventer vi, at forældrene læser månedsbrevet hver må-
ned. Månedsbrevet er den officielle informationskilde til forældre og elever. 

 Nyt om Hindholm - NYT 

  Hindholm Privatskole 

 Nye regler for buskort 

 Længere frikvarterer fra næste skoleår 

Tilskuddet til buskort er efter de nuværende regler baseret på elevens alder, 
afstand mellem skole og hjem og vejens status som trafikfarlig. Betalingen er 
for de fleste elevers vedkommende á conto, og der afregnes endeligt lige 
efter sommerferien for det foregående skoleår.  
Reglerne er indviklede for alle og uhyre resursekrævende for skolen. Derfor 
indfører vi  nye regler fra næste skoleår.  
 
Læs om de nye regler her 
      

Fra næste skoleår vil der blive mere pausetid for både elever og lærere. Fri-
kvartererne forlænges med i alt 20 minutter. Sidste lektion (7. time) slutter kl. 
14.30. Forlængelsen betyder nye ringetider, og nogle elever vil få ventetid, 
hvis de kører med bus. 
 
Læs mere her 

 Udeklasse 

  Forældrekredsmøde 

 Faglige emnedage 
Hvert år op til påske har vi emnedage, og det overordnede emne er fra i år 
og fremover ”Globalisering”. Emnet blev behandlet på utallige måder - lige 
fra Anders And på svensk og norsk til fremstilling af danske designermøbler i 
modelformat. 
 

Emma og Sune fra 8. klasse beretter om emnedagene her 

Det ordinære forældrekredsmøde blev afholdt den 27. april. Dirigenten, 
Hans Sejersbøl, styrede slagets gang. Udover bestyrelsen og ansatte var 
der 6 fremmødte.  
Der var nyvalg til bestyrelsen, idet Per Stenbøg og Ulla Gerner Lund udtræ-
der af bestyrelsen.  
 
Læs referat med beretning og tilsynserklæring her 

Vi er beriget med dejlig natur omkring skolen. Den natur bruger vi ofte, 
men nu bliver det endnu mere. Natur/tekniklærerne er i færd med at etab-
lere et naturklasselokale på sportspladsen. Der er allerede plantet læhegn, 
og senere i år anlægges urtehave. Til samme projekt er der hos Realkredit 
Danmark søgt tilskud til et telt med plads til en hel klasse, bænke, borde, 
flere planter og bistader. 
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Man kan søge om tilskud, hvis afstanden mellem hjem og skole 
er mere end 3 km. Bor man fx 5 km fra skolen, kan man få til-
skud til 2 km. Beløbet pr. km er afhængig af antal ansøgere. Det 
beløb, som skolen kan råde over til bus-tilskud, divideres op i det 
samlede antal km, der i alt søges tilskud til. Beløbet vil derfor 
variere lidt fra år til år. Tilskuddet til den enkelte elev modregnes 
i skolepengene.  
 
Afstanden mellem skole og hjem findes via Fordelingssekretaria-
tets beregningsprogram ”elbeweb”.  
 
Fremover får forældrene ansvaret for anskaffelse af kortet, for 
betaling og for ”vedligeholdelse” af buskortet. 
 
Vi har i bestyrelsen diskuteret forskellige modeller. Vores mål har 
været et enkelt og gennemskueligt system, som er så retfærdigt 
som muligt. Det håber vi de nye regler lever op til.  
 
Det er vigtigt at pointere, at alle kan købe buskort. Blot er det 
ikke alle, der kan få tilskud fra skolen. 
 
Ansøgningsskema vil blive fremsendt i maj måned. 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Bilag- Nye buskortregler.pdf
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Baggrund    
De fleste af vores elever kører til og fra skole med bus. Derfor har vi i årevis 
indrettet ringetiderne efter bussernes køreplaner. Det betyder, at sidste lekti-
on skal slutte kl. 13.55, for at eleverne kan komme videre med bus fra termi-
nalen i Fuglebjerg. Når der kommer ændringer i køreplanerne er det altid til 
”den forkerte side”, så vi må korte de i forvejen korte frikvarterer yderligere af. 
 
Vi vurderer, at skoledagen nu er blevet for hektisk og for sammenpresset for 
både elever og lærere. Der er ikke tid nok til at geare ned fra den ene time til 
den næste. Der er ikke tid nok til at spise, til at snakke, til toiletbesøg osv. 
Ofte slutter klassernes sidste time før tid, for at eleverne kan nå bussen. Vi 
håber, at både elever og lærere vil trives med de længere pauser.  
 
Ventetid 
For de fleste elever betyder forlængelsen, at de stille og roligt kan pakke de-
res ting, rydde ordentligt op og så slentre til busterminalen. 
 
Andre elever skal vente på bussen i længere tid. Disse elever vil få adgang til 
fællesrummet i bygning A, og der vil være tilsyn af en voksen hver dag mel-
lem kl. 13 og 15. I ventetiden kan man lege, snakke, lave lektier eller bare 
vente. Den voksne har kun tilsyn, og der arrangeres ikke aktiviteter for vente-
børnene.  
 
De nye ringetider betyder, at SFO-tiden begynder kl. 12.45. Skoledagen for-
længes, SFO-tiden afkortes. Der sker ingen ændring vedr. forældrebetalingen 
i forbindelse med den forlængede skoledag. 
 
 
 


Ringetider for skoleåret 2009/10 
 


07.50 – 08.45 Morgensang + 1. lektion 
08.45 -  08.50 Pause 
08.50 – 09.35 2. lektion 
09.35 – 09.55 Pause  
09.55 – 10.40 3. lektion  
10.40 – 10.45 Pause 
10.45 – 11.30 4. lektion 
11.30 – 12.00 Pause 
12.00 – 12.45 5. lektion 
12.45 – 12.55 Pause 
12.55 – 13.40 6. lektion 
13.40 – 13.45 Pause 
13.45 – 14.30 7. lektion


Link til Movia: www.movia.dk 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Bilag - Forlængede skoledag.pdf
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Fremmødte: Udover skolens ledelse, bestyrelsen samt tilsynsførende var der 6 personer fra 
forældrekredsen.  
Referent: Hanne Jensen 
 
1) Hans Sejersbøl blev valgt som dirigent.  


a) Hans Sejersbøl konstaterede at forældrekredsmødet var rettidigt indkaldt.  
b) Lene Lykke og Jeanette Mølsted blev valgt som stemmetællere.  


 
2) og 3) Bestyrelsens beretning samt fremlæggelse af regnskab blev slået sammen til et  
           punkt. Bestyrelsens beretning blev fremlagt ved formand Per Stenbøg og regn-  
           skabet blev fremlagt ved Jeanette Mølsted.  
 


Bestyrelsens beretning for skoleåret 2008-2009 
 


Nyvalgt til bestyrelsen blev Anders Juhl, efter Dorte Lidsmoes er stoppet efter hendes mangeårige vir-
ke i bestyrelsen. Hanne Jensen og Jens Bülow blev valgt som suppleanter, hvoraf 1. Suppleanten Hanne 
Jensen indtrådte for Bent Lund, som arbejder på fuld tid på skolen.   


Efter sommerferien konstituerede den nye bestyrelse sig som tidligere med Lars Frederik Henningsen 
som næstformand og Per Stenbøg som formand og vi trak alle i arbejdstøjet.  Allerede på det første møde i 
september var der 3 emner på, som har fyldt godt i bestyrelsesarbejdet i årets løb: vægtningen af de prak-
tisk-musiske fag, tilskud til buskort samt orlov fra skolen i længere perioder.  


Med hensyn til de praktisk/musiske fag blev det besluttet at holde en tema-aften med en oplægsholder 
udefra. Det blev Lisbeth Tolstrup som med sin brede baggrund indenfor pædagogik, kunst og håndarbejde 
gav os alle et frisk pust til at se de praktisk-musiske fag som en del af alle fag og derved nytænke de gam-
le traditionsbundne fag.     


Tilskud til buskort har længe været lidt af en varm kartoffel idet vi forældre jo synes at alle veje, hvor 
der kører biler er trafikfarlige. Selvfølgelig er nogle mere farlige end andre, men når der ikke er cykelstier, 
så må alle veje betragtes som trafikfarlige. Der blev derfor sat gang i diverse udregninger og betragtninger 
og sammenligninger med folkeskolen, for at finde frem til en praktisk-mulig løsning for Hindholm Privatsko-
le. 


En orlovsansøgning fra et forældrepar gav anledning til nye udfordringer i bestyrelsen;  det var en helt 
ny situation at en elev skulle have orlov i et helt år. Imidlertid kunne det ikke udelukkes at tilsvarende situa-
tioner kunne dukke op i fremtiden ved forældres udstationering og arbejdskraftens frie bevægelighed over 
grænserne i en stadig mere globaliseret hverdag. Beslutningen på orlovsansøgningen blev at forældre nu 
kan søge op til 2 års orlov for deres børn og på forhånd aftale hjemkomst og dermed være sikret en plads i 
klassen igen. Forældrene skal naturligvis sørge for at børnene undervises og følger pensum.  


Foruden de ovennævnte udfordringer stod bestyrelsen og skolen i efteråret 2008 overfor den kends-
gerning, at Mona Lise Jensen som skolens første børnehaveklasseleder og dermed igennem en generati-
on havde sat sit præg på alle skolens nye elever, havde valgt at gå på efterløn. Det blev en fin afslutnings-
dag markeret i såvel børne-, som voksenhøjde.  


Som om det ikke skulle være nok, så valgte Alice Petersen, som også igennem en generation har 
præget elever og kolleger med sit store engagement i krop og balance, også at gå på efterløn. Også denne 
dag blev fejret på behørig vis. Heldigvis nyder vi alle stadig godt af deres erfaringer, når de i ny og næ 
kommer forbi og tager en tørn.  


Et par af de yngre lærere har i det forløbne skoleår valgt nye udfordringer. Det er altid trist når gode 
kolleger forlader skuden, men det er forståeligt at yngre lærere vælger at søge nye udfordringer andre ste-
der. Således er der blevet behov for at ansætte nye lærere og en ny børnehaveklasseleder og ved ansæt-
telsessamtalerne har det vist sig at Hindholm Privatskole stadig kan tiltrække kvalificerede og dygtige nye 
kolleger. Det er derfor en meget stor glæde at byde velkommen til hele 2 nye lærere og en ny børnehave-
klasseleder i det forløbne år.   


Et andet emne, som har ligget latent igennem de sidste mange år er skoledagens længde. I et forsøg 
på at minimere ventetiden for skolens elever, som er afhængig af busserne, er skoledagens længde igen 
og igen blevet berøvet de vigtige pauser. Ledelsen er derfor kommet med et oplæg som på positivsiden gi-
ver de nødvendige pauser i løbet af dagen til leg og samtale men på negativsiden giver lidt længere vente-
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tider for nogle få elever, som skal med bussen.  Bestyrelse og ledelse mener dog alligevel det er en samlet 
gevinst for skolens elever og lærere med lidt længere pauser i løbet af dagen. 


Sagen om tilskud til buskort fra efteråret fandt også her i foråret sin afslutning og således blev det be-
sluttet at elever, der har over 3 km til skole kan søge om kilometerbestemt tilskud til buskort. Således får 
de elever som har længst til skole også den største støtte. Det mener vi i bestyrelsen er vigtigt i og med vi 
er et privat alternativ til folkeskolen, hvor eleverne ikke nødvendigvis er fra lokalområdet, men har valgt 
Hindholm Privatskole af private årsager.  


Vægtningen af de praktisk-musiske fag har været et emne, som igen og igen er dukket op i diskussio-
nen. Fra Bertel Haarder og regeringen kom der pludselig uventet fokus på dette område og på den måde 
kan man næsten sige at bestyrelsen og skoleledelsen blev overhalet indenom, idet undervisningsministeri-
et for folkeskolens vedkommende har besluttet at revidere de Fælles Mål så andelen af de praktisk-
musiske fag markant forbedres.  
Ligeså gælder det med IT, at undervisningsministeriet har opfordret til at IT  ses som en del af alle fag sna-
rere end et selvstændigt fag. Denne linie er helt i bestyrelsens ånd, så heller ikke på dette område ønsker 
Hindholm Privatskole at stå i skyggen af folkeskolen. I løbet af det kommende skoleår vil  lærere og ledelse 
derfor nu gå i gang med at nytænke IT og de praktiske-musiske fag som en integreret del af hverdagen.  


SFO’en trives og nyder nu godt af de seneste års investeringer i udearealerne og et stærkt personale 
med Kenneth Egegård i spidsen som daglig leder.  Seneste skud på stammen er en lille solstrålehistorie i 
sig selv, nemlig en klub for 4. Klasse som i løbet af året er blevet et tilløbsstykke.   


Regnskabet viste sig sidste år at give et underskud, om end mindre end forventet. Det var derfor be-
styrelsens helt klare mål at få bedre klarhed over økonomien og der blev nedsat et økonomiudvalg, som 
sammen med ledelsen løbende skulle vurdere situationen. Økonomien er helt overordnet blevet bedre med 
næsten fyldte klasser på alle årgange. Herudover har Jeanette udført mange beregninger og udvist stor 
tålmodighed med økonomiudvalgets nye forslag om kvartalsvis rapportering og periodisering. Alligevel har 
regnskabet snydt os – heldigvis til den positive side – så regnskabet nu udviser et overskud på næsten kr. 
350.000. Likviditeten er også ekstraordinær god, så derfor har ledelse og bestyrelsen besluttet løbende at 
nedbringe banklånet.  


Til sidst en stor Tak til alle skolens ansatte, elever og forældre for at I gør en forskel og stadig vælger 
Hindholm Privatskole.  


Pbv. Per Stenbøg 
.  
 
Kommentarer til bestyrelsens beretning samt regnskab:  
Hvad har givet anledning til udvidelse af skoledagens længde?  
Svar : Pauserne er over år blevet mindre i takt med at bustider er omlagt. Dette har nu ført til 
øget stressfaktor pga. meget korte pauser mellem timerne, hvilket betyder, at der næsten ik-
ke er tid til toiletbesøg, samtale med øvrige lærere og for børnenes vedkommende mindre 
tid til spisning og leg. Ledelse og bestyrelse har derfor vurderet, at en forøgelse på totalt 20 
min. på dag gives godt ud for både lærere og elever. Dermed skal børnene heller ikke sidde 
på nåle for at nå busserne.  
Forældrekommentar: Håber at der ved forøgelse af dagens længde også tages hensyn til fri-
timer, således at disse vidt muligt lægges i ydertimerne, så børnene i stedet kan få tidligere 
fri.  
Forældrekommentar: Sidste år blev PBS indført bl.a. for at få bugt med tilgodehavende på 
skolepenge, men synes stadig at tilgodehavende ser stort ud?  
Svar: Tilgodehavender dækker også andre poster. Tilgodehavende pr. 31/12 2008 for skole-
penge var 8.000,- mod 25.000 i 2007. Så det har hjulpet.  Ved sidste bestyrelsesmøde i april 
2009 var tilgodehavendet helt nede på 300 kr.  
Forældrekommentar: Hvordan ser det ud med saldo på konto til brug for legeplads?  
Svar: Der er pt. 130.000,- som er øremærket til legeplads. Det er udvalgets mening at arbej-
de for en multibane til ca. 250.000,- Resten af pengene søges rejst ved fondssøgning mv. 
men for nærværende vides det ikke, hvor mange penge der bevilges fra fonde mv.  
Forældrekommentar: Sparet 10% på undervisning hvilket umiddelbart virker som meget? – 
glad for at pauser bliver længere – ser det som en fordel for børnene.  
Svar: IT-udstyr, som blev afskrevet i 2008.  
 
Beretning samt regnskab taget til efterretning.  
 
 


 


4) Budget gennemgået ved Jeanette Mølsted 
 


Gav ikke anledning til kommentarer og taget til efterretning.  







 
 
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter slået sammen til ét punkt 
Per Stenbøg er på valg og træder ud.  
Lars Frederik Henningsen er på valg og genopstiller.  
Ulla Gerner er ikke på valg, men vælger at afgå fra bestyrelsen da hun fra sommerferien ik-
ke længere har børn på skolen. Ulla mangler et år af sin bestyrelsesperiode.  
Bent Lund er medlem af bestyrelsen men pt. suspenderet pga. fastansættelse på skolen.  
 
Det blev derfor besluttet at vælge 2 bestyrelsesrepræsentanter for 4 år, 1 bestyrelsesmed-
lem for 1 år og 2 suppleanter som vælges for 1 år ad gangen. Såfremt Bent Lund fortsætter 
som ansat på skolen, går 1. suppleanten ind i bestyrelsen i stedet for Bent Lund.  
 
Følgende blev valgt:  
Lars Frederik Henningsen for 4 år 
Hanne Jensen for 4 år 
Jan Ballegård for 1 år som bestyrelsesmedlem  
Mogens Madsen for 1 år som 1. suppleant  
Jette Harder for 1 år som 2. suppleant  
 
 


 


5) Tilsynsførendes beretning v/Poul Schelde  
 


Beretning om tilsyn på Hindholm Privatskole 
27. april 2009. 


 
Tilsynsførende ved Hindholm Privatskole er Poul Schelde Hansen. 


 
Tilsynet er foretaget iflg. Lovbekendtgørelse nr. 665 af 27. juni 2005.  Bekendtgørelse af lov om friskoler og 


private grundskoler m.v. 
 


Iflg. bekendtgørelsen skal den tilsynsførende sikre at følgende overholdes. 
 


• At undervisningssproget er dansk 
• At skolens undervisningstilbud står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
• At føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. 
• At føre tilsyn med naturfaglige, humanistiske og praktisk musiske fag. 
• At føre tilsyn med at skolen overholder kravet i loven om at forberede eleverne til at leve i et samfund   
            Med frihed og folkestyre. 


 
 
Tilsynet på skolen har i 2008 – 2009 bestået af. 
 


• Tilsynsmøde med skolens formand, Per Stenbøg og skoleleder Mogens Olesen med generel orientering   
            om årets gang på skolen, skolens drift, undervisningen og personalesituationen. 
• Gennemsyn af prøveprotokoller fra 9. og 10. klasses eksamen juni 2008. 
• Læsning af bestyrelsesreferater, Hindholm Nyt og årsskrift. 
• Informationssøgning via hjemmesiden. 
• Deltagelse i bestyrelsesmøde efteråret 2008. 
• Deltagelse den 28. oktober 2008 hvor skolen inviterede alle interesserede til informationsmøde om sko-  
            len vedr. skolens målsætning, undervisning, pædagogik, dagligdag, 10. klasse og SFO. Der var godt  
            frem møde og interesserede forældre og elever til 10. klasse var stærkt repræsenteret. 


 
• Tilsyn på skolen den 9. december 2008, hvor undervisningen blev fulgt i 3. klasse i 3 timer. I første time   
            havde klassen historie, hvor emnet var menneskets anvendelse af dyr til krigsførelse gennem tiden. Her              
            efter var der 2 sammenhængende dansktimer hvor der blev gennemgået grammatik – brugen af navne  
            ord – en/et – osv. Herefter læsning i 20 min. Eleverne har som hjemmeopgave at læse 20 min hver dag. 
• Jeg deltog herefter i en specialundervisningstime hvor 3 elever fra 3-4 klasse fik specialundervisning i  
            læsning og skrivning. Undervisning foregik med oplæsning sammen med læreren opfulgt af en opgave   
            som skulle løses på computer, og opgaven her var en læseopgave/forståelse med spørgsmål til det læ-  
            ste. 
• Jeg fulgte 5. klasse i en times engelsk og var lidt imponeret over, hvor gode de er til at forstå og tale en- 
            gelsk.  Eleverne gav udtryk for, at de var glade for at lære engelsk. 







• 5. klasse havde herefter matematik, hvor der blev undervist i hvordan man fandt frem til arealet af forskel-  
           lige figurer. 
• Jeg fulgte herefter 8. klasse i dansk. Klassen øvede på et skuespil/julespil der omhandlede den globale  
           opvarmning. De havde selv fået ideen og skrevet manuskriptet. Oprindeligt skulle stykket have været gan-  
           ske kort – men det havde udviklet sig, og der var nu gang i produktion af kulisser m.v.  
           Stykket skulle opføres for resten af skolen og for forældre til juleafslutningen. Jeg fik en kopi af ma- 
           nuskriptet og overværede en prøve med den Afskyelige Snemand, Onde Nisser, Gode Nisser og Bed-  
           stemor, hvor   
           global opvarmning, Co2, ozonlag, polerne og smeltning af is og snemand blev taget under behandling. En   
           flok meget engagerede og positive unge mennesker med en rigtig god stemning der hyggede sig i hinan-   
           dens samvær. 
•      Deltagelse i julefesten den 11. december. 
• Tilsyn på skolen den 4. februar 2009, hvor jeg fulgte børnehaveklassen, l. og 2. klasse, der indøvede   
            skuespillet, Stadsmusikanterne fra Bremen. 
• Samfundsfag med 8. klasse med emnet: Politiske mål og midler – et spil om magt. Eleverne havde i en  
            tidligere lektíon fundet frem til hvilket politisk parti de ville tilhøre, og de var nu engageret som medlem-  
            mer af Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF. I de årlige budgetforhandlinger   
            viser det sig, at der er penge tilovers i kommunen. Hvad skal pengene bruges til.?  Der har været en un-  
            dersøgelse i kommunen om borgernes ønske og man er kommet frem til 12 indsatsområder som borger-   
            ne ønsker kommunen skal opfylde, men der er desværre kun råd til opfylde 3 af ønskerne. Elevernes  
            opgave var nu at repræsentere deres parti og finde frem til 3 ønsker som de mente var de vigtigste og  
            som de kunne argumentere for over for de øvrige partier. Der blev diskuteret livligt, men det endelige by- 
            rådsmøde  
            med debat og vedtagelse af de 3 ønsker blev grundet tidspres udsat til samfundsfagstimen mandag i uge  
            8, så den endelige debat og afgørelse overværede jeg desværre ikke. Der blev dog foretaget en person- 
            lig afstemning uden hensyntagen til politisk ståsted, og her blev der hurtigt enighed om 3 indsatsområder. 
• Musik med 2. klasse, der øvede sig til årets koncert. 
• Natur og teknik med 4. klasse. 


 
Det vurderes, at elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk står mål med hvad der kræves 
i folkeskolen, ligesom skolens samlede undervisningstilbud – set ud fra en helhedsvurdering – står mål med 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 
Det vurderes også, at skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed 
og folkestyre, og at man gør meget for at bibringe eleverne forståelse for de sociale sammenhænge i vores 
samfund. 
 
Der er en god stemning og tone mellem skoleleder, bestyrelse,  lærere og elever. Der er en god ro på sko-
len, og det er mit indtryk ved samtale med forældre både på skolen og i andre sammenhænge, at der er god 
opbakning til skolens ledelse og lærere, ligesom der er rigtig god opbakning til alle skolens arrangementer. 
 
Tilsynet/undertegnede kan erklære, at skolen overholder de krav der iflg. lovgivningen stilles til en privatsko-
le. 
 


Poul Schelde Hansen 
Tilsynsførende 


 
 
6) Indkomne forslag  
Ej kommet nogen  
 
7) Evt.  
Det blev konstateret, at der burde have været indkaldt til valg til tilsynsførende sammen med 
indkaldelse og dagsorden, da Poul Schelde har siddet i 4 år. Der er desværre sket en fejl og 
der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.  
 
Tak til Ulla Gerner og Per Stenbøg for deres indsats i bestyrelsen med opfordring til, at Per 
stiller op til bestyrelsen igen efter endt orlov.  
 
Hans Sejersbøl takkede for god ro og orden.  
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  Nye lærere  

Bedsteforældredag i SFO’en   

Skolen har i dette kalenderår ansat tre nye lærere: 
 
Karina Gehrmann Grubbe med liniefagene dansk, tysk, kristendom og billed-
kunst. Karina blev ansat 1. januar og er klasselærer i 5. klasse. Hun er 27 år 
og har 4 års undervisningserfaring fra folkeskolen. 
 
 
 
 
 
Tine Ermose, 28 år og med liniefagene dansk, engelsk og idræt. Tine har 4 års 
undervisningserfaring. Hun har været ansat i det grønlandske skolevæsen. 
Tine begynder på skolen 1. maj efter endt barselsorlov. Dog har hun indvilget i 
at undervise 10. klasse i engelsk allerede fra 1. marts. Tine skal være klasse-
lærer i 4. klasse 
 
 
 
 
Maria Wulff Hansen, 24 år, bliver færdiguddannet som lærer her til sommer. 
Hun har også dansk, engelsk og idræt som liniefag. Maria er ansat pr. 1. au-
gust 2009. 
 
Vi byder alle de nye lærere velkommen på skolen, og vi ser frem til et godt 
samarbejde. 

Tirsdag den 28. april var bedsteforældrene på besøg i SFO’en. Ca. 50 bedste-
forældre dukkede op, og sammen med børnebørnene skulle der løses opga-
ver, som Peter og Kennet havde udarbejdet. Bedsteforældrene gav udtryk for, 
at det var sjovt at løse opgaverne sammen. Efter anstrengelserne var der kaffe 
og kage. Bedsteforældrene har lovet at komme igen næste år. 
 
Se billeder fra dagen her 

Juni- udgaven af månedsbrevet kommer i uge 23. 
Mogens Olesen   
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