
   Månedsbrev - november 2009 

  Hindholm Privatskole 

Skolefest 

Spil dansk 

Praktik 

Invitationerne til skolefesterne den 19. og 20. november er nu givet 
med eleverne hjem. Sidste frist for tilmelding er 10. november. Ele-
ver, forældre, søskende og øvrig familie er velkomne. Personer, 
som ikke har denne tilknytning til skolen, kan ikke deltage. 
Festerne står i sørøvernes tegn, så enhver påklædning, der under-
streger dette, er yderst velset! 

Den 29. november blev der over hele landet afholdt spil-dansk-
arrangementer. Også på Hindholm Privatskole, hvor vi traditionen tro 
var samlet i gymnastiksalen til fællessang. 
 
Se billeder her 

Eleverne i 9. klasse har været i praktik i en uge. Det giver mulighed 
for at afprøve, om de ønsker og drømme man har om arbejdet i frem-
tiden holder.  
 
Læs 4 elevers beretning om praktikugen her. 

Næste månedsbrev kommer i uge 49  
 Mogens Olesen 
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Naturvejleder 
 


Jeg har været i praktik som naturvejleder på Møns Geo Center. 
Det har været en god og dejlig oplevelse, fordi jeg har fået et godt 
indtryk af, hvordan en hverdag på arbejdsmarkedet kan være.  
     Jeg kan konstatere, at det for mig er mindst lige så udmatten-
de nogle gange,(som også skolen kan være) men sjovt, fordi man 
laver noget, man selv har valgt og derfor interessere det en.  
     Under mit ophold fik jeg snakket med en masse om deres 
udannelser og blev mere bevidst om, hvordan en arbejdsplads 
kan fungere. Hvis jeg skal kunne sige noget negativt om forløbet, 
må det vel være, at man næsten ikke havde noget overskud til 
noget som helst, når man kom hjem. Det bedste var, at jeg blev 
en smule klogere på, hvilken vej jeg måske vil blive glad for.  
     Jeg ville ønske, at man havde to praktikuger, for på den måde 
kunne man prøve to job af. Det er ikke sikkert, at det andet job, 
som jeg måske også går og overvejer, har noget som helst at gø-
re med naturvejlederjobbet og naturvidenskabens uddannelser. 
 


Serina Bolette Ellehauge Hansen, 9. klasse 


IT-Supporter 
 


Jeg var så heldig at komme i praktik som IT-Supporter i SAS. 
Her arbejdede jeg sammen med to IT-Supportere, som havde ar-
bejdet inden for faget i mange år, og som gerne delte ud af deres 
viden.  
     De gav mig nogle opgaver som f.eks. at skifte harddisk, skifte 
RAM og installere styresystemer. Jeg blev også vist rundt i andre 
afdelinger, bl.a. en salgsafdeling og en serviceafdeling, hvor kun-
der blev hjulpet med diverse problemer. 
     Gennem min praktik uge, fik jeg en større viden om compute-
re. Det har været utrolig spændende at være IT-Supporter, at se 
hvad de laver i hverdagen, og hvordan de løser diverse edb-
problemer/opgaver. 
     Mit ønske om at blive IT-Supporter er kun blevet større! 
 
Casper Radmer, 9. klasse 


I de ældste klasser skal eleverne have kendskab til de uddannelsesmuligheder, de har 
efter 9. og 10. klasse. Derfor er der forløb, hvor eleverne er på besøg på andre uddan-
nelsesinstitutioner eller i praktik. 
 
8. klasse er på præsentationskursus i en uge, 9. klasse er i praktik i en uge, og 10. 
klasse er i brobygning i to uger.  
 
9. klasse har netop været i praktik. Forløbet afsluttes med en evaluering af ugen. Her 
følger 4 elevers beskrivelse af ugens arbejde og udbytte. 







Kings&Queens (tøjbutik) 
 
Jeg har været i praktik i Kings&Queens, som er en tøjbutik, og jeg 
har bestemt været glad for at være der!  
     Jeg var meget nervøs den første dag, hvilket selvfølgelig er 
forståeligt, da jeg ikke rigtig vidste, hvad der ventede mig. Samti-
dig var det jo også noget helt nyt, men jeg vidste også, at min ar-
bejdsgiver for den uge selvfølgelig var klar over det, og jeg ople-
vede, at det var en rar velkomst, jeg fik. 
     Da jeg spurgte om praktikpladsen i Kings&Queens, så jeg ikke 
umiddelbart arbejdet som særligt udfordrende eller hårdt, men i 
løbet af ugen fik jeg nogle forskellige opgaver, som gav et ander-
ledes billede af, hvordan det er at arbejde i butik.  
     Hver morgen skulle der støvsuges i butikken, og spejlene skul-
le pudses, men det var bestemt ikke det hele. Hver eneste dag 
kom der nye varer, som både skulle mærkes, og der skulle sættes 
alarmer i. Det kunne der sagtens gå to til tre timer med. Det lyder 
måske ikke hårdt, og det er det såmænd heller ikke, men det kræ-
ver en masse tålmodighed, koncentration, og så står man altså 
også op i lang tid i løbet af sådan en dag! 
     Sidste dag jeg var i praktik, glædede jeg mig til at få fri, men 
samtidig ærgrede mig også lidt over det, for jeg havde virkelig haft 
en god oplevelse. Inden det blev tid til at tage hjem og holde fri, 
lavede vi en kort evaluering af ugens forløb, de ansattes oplevel-
se af mig og min oplevelse af dem osv. og så fik jeg sagt pænt 
farvel til mine arbejdsgivere og de øvrige ansatte. 
 
Jeg synes faktisk, at jeg har lært en hel del ved at være i praktik. 
Jeg har fået et helt andet syn på det at arbejde i butik og alle de 
opgaver, som det indebærer, for eksempel at holde butikslokalet 
pænt og rent, hjælpe kunder, ekspedere osv. Det er en meget 
travl arbejdsplads, og det tror jeg, at kunderne glemmer nogle 
gange. Samtidig synes jeg også, at jeg er blevet mere udadvendt 
og har nemmere ved at snakke og samarbejde med andre og nye 
mennesker, hvilket er en rigtig god ting, når man skal ud i arbejds-
livet. Derfor synes jeg, at man skal holde fast i, at man kommer i 
praktik, for det giver en oplevelse af hvordan, det er at have job, 
og samtidig får man mulighed for at finde ud af, om det valgte om-
råde er en mulighed i fremtiden. 
 
Jeg kan i hvert fald sige, at jeg kun har haft gode oplevelser i lø-
bet af den uge. Det har været meget lærerigt for mig at være der, 
men samtidig også sjovt. 
 
Amalie A. Hansen, 9. klasse. 







 
Ombord på M/F Prinsesse Benedikte – Rødbyhavn 


 
¤ Dag 1. 
Mandag morgen mødte jeg ombord på Prinsesse Benedikte i 
Rødbyhavn kl. 09:30 hvor en styrmand stod klar og ventede på 
mig. dagen gik hurtigt, og jeg fik et adgangskort, som viste, jeg 
var del af besætning, men som praktikant skulle jeg have en vest 
på, når jeg gik rundt på skibet. 
 
¤ Dag 2. 
Tirsdag mødte jeg samme tid som mandag, men i dag stod der 
ikke en og ventede, fordi jeg havde fået  adgangs kortet. Så jeg 
gik bare selv op på broen, hvor jeg fik lov til at sejle skibet ud af 
havn og lægge til i Puttgarden. Den dag lærte jeg også at laste 
både bildæk og lastbilsdæk, hvor jeg dog også fik lov til at sige 
”Autodeck klar” til broen på skibet. 
 
¤ Dag 3. 
Onsdag gjorde jeg det samme som i går angående de første par 
timer. Derefter var jeg heldig nok til at komme ned i maskinen og 
se de smukke ting. 
 
¤ Dag 4. 
Torsdag. Ii dag mødte jeg samme tid som de andre, men i dag 
skulle jeg sejle skibet hele tiden og når vi var i havn, skulle jeg la-
ste lastbildækket helt selv, men jeg var dog ikke alene. Skibsassi-
stenterne stod også og holdt øje med mig. 
 
¤ Dag 5. Fri 
 
Ugen var bare fed, og så var man jo så også lige heldig nok at 
møde Dronningen. 
 
Der var faktisk ikke noget dårligt, lige bortset fra afstanden mel-
lem hjem og praktik plads. 
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