
   Månedsbrev - august 2010 

  Hindholm Privatskole 

4 skoleskemaer 

Nej, det var ikke en hoppepude 

1. skoledag 

1. skoledag er noget helt specielt,  især for de nye børnehaveklas-
seelever, men også for øvrige elever. Det er en festdag fyldt med 
forventninger og gensynsglæde. Rigtig mange forældre møder op 
denne dag, og det er dejligt. Således også den 11. august, hvor vi 
efter fælles samling i gymnastiksalen gik til klasserne. Efter ganske 
kort tid var alle klasser godt i gang med skolearbejdet. 

I juli-udgaven af månedsbrevet fremgik det lidt kryptisk, at der efter 
ferien ville være et legeredskab med målene 9 x 18 meter. Og nej, 
det var hverken en hoppepude eller en swimmingpool. Derimod en 
multibane. Desværre er den ikke blevet færdig til tiden, men i næ-
ste uge går det forhåbentligt løs med fodbold, håndbold, basket og 
hockey.  

Alle forældre kan søge om fripladstilskud. På baggrund af indtægt 
og antal hjemmeboende børn kan der gives et tilskud til nedbringel-
se af skolepengene. Tilskuddet modregnes i skolepengene, når 
Fordelingssekretariatet, som administrerer systemet, har færdigbe-
handlet ansøgningerne. 
På nedenstående link findes skema til ansøgning. Det udfyldte ske-
ma skal afleveres på kontoret. Frist for aflevering er 1. september. 
 

Skema til ansøgning om friplads   

Forældreintra 

Fripladstilskud 

Husk venligst, at ForældreIntra er skolens officielle kommunikati-
onssystem. Det samme er månedsbrevene, som indeholder diverse 
oplysninger om skolen, og som kan indeholde tilmeldinger og ske-
maer, som skal returneres til skolen. Man er forpligtet til at tjekke 
ForældreIntra regelmæssigt. 
Er der problemer med at logge på, så kontakt trygt kontoret. Vi sid-
der på spring for at hjælpe.  

Normalt får eleverne nyt skoleskema efter jul, fordi der sker ændrin-
ger i p-fagene (musik, sløjd, billedkunst mv.). Sådan er det også i 
år, men derudover vil der være småændringer i november, når Ka-
rina vender tilbage efter barselsorlov og omkring april, når Anne 
Katrine kommer tilbage - også efter barselsorlov. Altså 4 skemaer i 
dette skoleår . 
1. skema: fra sommerferien til 5. november 
2. skema: fra 8. november til jul. 
3. skema: fra jul til påske 
4. skema: fra påske til sommerferien. 
Alle skemaer er tilgængelige på hjemmesiden og ForældreIntra. 

Mandag 

Tirsdag  

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 




Ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2010/11


EUNOMIA


Anvendes ved ansøgning om tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolepenge og/eller 
skolefritidsordning på en tilskudsberettiget fri grundskole


Skolens navn og adresse: Skolekode:


Hindholm Privatskole 307004


Hindholmvej 21


4250 Fuglebjerg


Elevens navn:


Elevens personnummer: Klassetrin i skoleåret:


Der søges om tilskud til nedbringelse af :


Forældrebetaling for skolepenge
(kan søges til elever i sprogstimulering, i bh.kl. og på 1.-10. klassetrin)


Ydes der tilskud fra bopælskommunen 
på mindst 50 % til forældrebetalingen?


Ja Nej


Forældrebetaling for SFO
(kan søges til elever i  bh.kl. og på 1. - 3. klassetrin)


Ydes der tilskud fra bopælskommunen 
på mindst 50 % til forældrebetalingen?


Ja Nej


Udfyldes for hver elev, der ansøges om tilskud til:


Elevens navn:


Elevens personnummer: Klassetrin i skoleåret:


Der søges om tilskud til nedbringelse af :


Forældrebetaling for skolepenge
(kan søges til elever i sprogstimulering, i bh.kl. og på 1.-10. klassetrin)


Ydes der tilskud fra bopælskommunen 
på mindst 50 % til forældrebetalingen?


Ja Nej


Forældrebetaling for SFO
(kan søges til elever i  bh.kl. og på 1. - 3. klassetrin)


Ydes der tilskud fra bopælskommunen 
på mindst 50 % til forældrebetalingen?


Ja Nej


Elevens navn:


Elevens personnummer: Klassetrin i skoleåret:


Der søges om tilskud til nedbringelse af :


Forældrebetaling for skolepenge
(kan søges til elever i sprogstimulering, i bh.kl. og på 1.-10. klassetrin)


Ydes der tilskud fra bopælskommunen 
på mindst 50 % til forældrebetalingen?


Ja Nej


Forældrebetaling for SFO
(kan søges til elever i  bh.kl. og på 1. - 3. klassetrin)


Ydes der tilskud fra bopælskommunen 
på mindst 50 % til forældrebetalingen?


Ja Nej


Skolepenge og SFO
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Udfyldes af forældrene:


Udfyldes af BEGGE forældre hvis: 
• De er gift med hinanden 
• Har fælles folkeregisteradresse eller fælles bopæl 
• Har fælles forældremyndighed
Er forældrene ikke gift med hinanden, og har de ikke fælles folkeregisteradresse, og har de ikke fælles 
forældremyndighed eller fælles bopæl, påføres den af forældrene, der alene har forældremyndigheden.


Navn:   


Personnummer:


Adresse: Har forældremyndigheden


Har fælles forældremyndighed


Ved forældrenes separation eller skilsmisse oplyses dato for separations- eller skilsmissebevilling:


Ved dødsfald oplyses hvilken forælder, der er afgået ved døden, samt dato for dødsfaldet:


Er der kun givet oplysninger om den ene af forældrene, bekræfter denne ved sin underskrift, at forældrene ikke er 
gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse eller bopæl eller har fælles forældremyndighed.


Ovenstående oplysningers rigtighed bekræftes. Med min underskrift giver jeg samtykke til, at de på 
ansøgningen anførte oplysninger videregives til Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 
(Fordelingssekretariatet), og de for Fordelingssekretariatets sagsbehandling nødvendige oplysninger fra 
offentlige registre, herunder oplysninger om antal børn samt indkomstforhold, kan indhentes i Det Centrale 
Personregister og hos SKAT. Oplysninger fra ansøgningsskemaet og oplysninger indhentet fra offentlige 
registre anvendes alene til Fordelingssekretariatets sagsbehandling og fordeling af det samlede friplads- 
og opholdsstøttetilskud til friskoler og private grundskoler samt til skolens fordeling af det fra 
Fordelingssekretariatet modtagne friplads- og opholdsstøttetilskud til de enkelte forældre/elever. 
Oplysninger fra ansøgningsskemaet og oplysninger indhentet fra offentlige registre behandles fortroligt og 
videregives ikke udover, hvad der er nævnt ovenfor. Der kan hos Fordelingssekretariatet og efter reglerne i 
Lov om behandling af persondata fås indsigt i og kræves berigtigelse af de oplysninger, som er registreret 
og som vedrører den registrerede. Ovenstående samtykke er obligatorisk, og der kan ikke ansøges om 
friplads- og opholdsstøttetilskud hos Fordelingssekretariatet, hvis samtykket ikke afgives uden forbehold. 


Dato:                      Navn:                                                                                                                     


Dato:                      Navn:                                                                                                                     


Dato:                      Skoleleder:                                                                                                             


Skolens berigtigelse af ovenstående samtykkeerklæring


Forælder 1


Navn:   


Personnummer:


Adresse: Har forældremyndigheden


Har fælles forældremyndighed


Forælder 2
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Mogens Olesen
Filvedhæftning
Fripladsansøgning.pdf



Næste månedsbrev kommer i uge 35 
 Mogens Olesen 

Parkering 

skolefoto 
Skolen har indgået aftale med et nyt skolefoto-firma, nemlig 
”Martin-Guld-Fotografi (www.martinguld.dk). 
Fotograferingen finder sted mandag den 30. august og tirsdag den 
31. august. 

Mange elever bliver kørt til og fra skole, og det er så fristende at 
standse i svinget ved skolen, så eleverne ikke skal gå så langt. 
MEN det må man ikke! 
Læs her om, hvordan parkering skal foregå på vores skole. Oplys-
ningerne er mest til de nye forældre, men øvrige forældre kan jo 
lige få genopfrisket, hvordan man gør. 
 

Læs om parkering her. 




Hindholm Privatskole - månedsbrev - august  2010 


Parkering, afsætning og afhentning af elever foregår på Hindholm Efter-
skoles parkeringsplads efter følgende regler: 


Om morgenen 
Elever, som blot skal afleveres: 
Stands i alléen - afsæt eleven - kør 
videre ad alléen - drej til venstre og 
kør tilbage ad parkeringspladsen. 
Eleven skal efter afsætning gå den 
kortest mulige vej til cykelstien. 


Om eftermiddagen 
Når eleven skal hentes efter skoletid benyt-
tes parkeringspladsen til høre for alléen. 
 


Parkering 


Al transport 
med elever til og fra skolen skal ske via ef-
terskolens parkeringsplads.  
 
Det er forbudt at standse/parkere i svinget 
ved skolen. 
 
Se endvidere skolens hjemmeside under 
Information - generelle oplysninger - parke-
ring. 
 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Parkering.pdf


