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  Hindholm Privatskole 

Læring - også derhjemme 

Månedsopgave 5. og 6. klasse 

Kors for en hammer - 3 emnedage 

I marts måned har 5. og 6. klasse arbejdet med månedsopgaven. 
Det er en opgave, der kræver fordybelse og grundig bearbejdelse 
af et selvvalgt emne. I 7. og 8. klasse er månedsopgaven ændret til 
en projektopgave, og i 9. klasse er projektopgaven en del af af-
gangsprøven. 10. klasses projektopgave skal tage udgangspunkt i 
elevernes uddannelsesplaner. Fælles for alle opgaver er kravet om 
faglig indsigt samt evne til at disponere tid. 
 

Læs mere om 5. og 6. klasses månedsopgave 

De tre sidste dage før påskeferien var der faglige emnedage for al-
le skolens elever. Emnet var kristendommens indførelse i Norden. 
 

Læs om emnedagene her 

Næste månedsbrev kommer i uge 18  
 Mogens Olesen - Hindholm Privatskole 

Forældrekredsmøde 

Ledige pladser 

Det ordinære forældrekredsmøde afholdes onsdag den 28. april kl. 
19 i fællesrummet i bygning A. 
Dagsorden udsendes via ForældreIntra 

Skolen har indgået aftale med ”Mikroværkstedet”, som er udbyder 
af div. IT-undervisningsprogrammer. Med disse programmer kan 
eleverne bruge IT til at lære eller til støtte for læring både i skoleti-
den og efter skoletid derhjemme. Aftalen indeholder bl.a. et pro-
gram, hvor tekster læses op. 
Link til programmerne bliver lagt på ElevIntra og ForældreIntra. 
Der er en prøveperiode på en måned, hvorefter vi vurderer tilfreds-
heden. 

Der er i øjeblikket ledige pladser i 1. klasse og i 7. klasse. 
Til kommende skoleår er der ledige pladser i børnehaveklassen og 
i 10. klasse. 
Kender du forældre, der søger en overskuelig, dynamisk og grundig 
skole, så gør opmærksom på Hindholm Privatskole. 
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En månedsopgave er en skriftlig opgave i rapport-
form. Alle dansktimer i 4 uger bruges på opgaven, 
og det forventes, at man bruger samme antal timer 
derhjemme. 
 
Eleverne vælger selv emnet for opgaven, som skal 
indeholde: 


Forside 
Indholdsfortegnelse 
Emnebegrundelse 


Disposition 
Fagsider 


Perspektivering  
(6. klasse) 


Boganmeldelse 
Stil 


Egen bedømmelse 
Litteraturliste 


 
Gennem hele forløbet skal der skrives logbog, som 
er en form for dagbog, hvor man beskriver, hvad 
man har lavet den pågældende dag, og hvad der er 
næste mål. Lærerne læser logbogen hver dag, så 
der kan ydes den rette hjælp undervejs. 
 
Når eleverne har afleveret rapporterne, gennemlæ-
ses de af lærerne, som leverer retur med en skriftlig 
og mundtlig bedømmelse samt gode råd til næste 
gang.  


5. og 6. klasse 







 
 


Eksempler på valgte emner: 
 


Eiffeltårnet 
 


Marilyn Monroe 
 


Middelalderen 
 


Ski 
 


Titanic 
 


Bornholm 
 


Geder 
 


Guld 
 


Ulrik Wilbek 
 


Den amerikanske borgerkrig 
 


Vilde elefanter 
 


Make up 
 


The Beatles  
 


Leonardo da Vinci 
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3 emnedage om  
kristendommens indførelse i Norden 







3 dage før påske arbejdede alle elever 
med emnet ”Kristendommens indførelse i 
Norden”.  
 
2-3 klasser arbejdede sammen, og der 
blev arbejdet teoretisk og praktisk med 
emnet. Arbejdet var bl.a. vidensøgning, 
powerpoints, religionsfilosofi, fremstilling 
af ikoner, figurer, runeskrivning mv. 
 
Emnedagene sluttede med en fælles ud-
stilling i fællessalen, hvor eleverne præ-
senterede nogle af deres arbejder.  
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