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  Hindholm Privatskole 

Vintervejret 
Vintervejret har allerede givet problemer med transport til og fra 
skole. Selv om skolerne omkring os aflyser undervisningen, så er 
Hindholm Privatskole altid åben, og undervisningen aflyses ikke. 
Men måske er der tale om en anden undervisning end planlagt, hvis 
en stor del af eleverne i en klasse er fraværende. Skolen lukker kun, 
hvis helt usædvanlige situationer skulle opstå. Det vil så fremgå af 
skolens hjemmeside. 

Traditionen tro fødes Jesus i skolens gymnastiksal. Det sker i år 
torsdag den 9. december kl. 18.30. Det er 3. klasse, der opfører 
”Himlens Kongesøn”. Herefter er der lygtemandsløb, æbleskiver og 
sanglege. 

Julefest 

Skolefester 

Ny vejleder 

Skoleskemaer 

Forældreintra og cpr-numre 

På grund af strukturændringer hos UU-center Sjælland Syd får sko-
lens vejleder, Mie Hansen, nyt arbejdsområde. Skolens nye vejleder 
hedder Christian Kilde, og han overtager arbejdet 1. januar. 
Tak til Mie for godt samarbejde og velkommen til Christian, som al-
lerede har været på besøg på skolen. 

Da fagrækken er forskellig i 1. og 2. del af skoleåret, er der normalt 
2 skoleskemaer. I år er der dog 4 skemaer på grund af barselsorlov. 
1. skema er lige afsluttet. 
2. skema gælder frem til jul.  
3. skema gælder fra januar til påske. 
4. skema gælder fra påske og resten af skoleåret. 
 

Skemaerne kan ses på hjemmesiden www.hindholm.dk under Infor-
mation - Klasseskemaer. 

For at få det fulde udbytte af Forældreintra er det nødvendigt, at 
man indtaster sit personnummer i Forældreintras ”Indstillinger”. 
 

Læs mere her 

Juleferie 

Skolefesterne var igen i år velbesøgte, stemningen var fin, og 5. og 
6. klasse klarede sig glimrende på de skrå brædder. 
 

Se billeder fra skuespillet her. 

Juleferiens første dag er onsdag den 22. december. Første skole-
dag efter ferien er mandag den 3. januar. Husk, at der er nyt skole-
skema.  
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Forældreintra 
UNI-C er den udbyder, der administrerer Skoleporten, som Forældreintra er en del 
af. UNI-C skriver: 
 
”Forældrenes cpr-numre benyttes til entydig identifikation af brugerne. Personnum-
rene bliver som regel importeret sammen med elevdata ved import fra UNI-C cen-
trale server, men kan også indtastes manuelt. For at forhindre misbrug krypteres 
cpr-numrene, før de gemmes i SkoleIntras database, og de kan derfor ikke vises i 
læsbar form.” 
 
Fra 1. januar 2011 vil flere af Forældreintras faciliteter kun være tilgængelige, hvis 
man har indtaste sit personnummer. Men allerede nu kan der være problemer fx 
med at blive adviseret pr. mail, når der er nyt i Forældreintra. Der kan også være 
problemer med at se søskende i ét og samme vindue. 
 
Derfor: Indtast dit personnummer. Det gøres således: 
 
• Log ind på Forældreintra 
• I menuen til venstre vælges ”Indstillinger” 
• Vælg ”Personlige oplysninger” 
• Skriv CPR-nr. i feltet 
 
Er der ikke noget felt til indtastning af CPR-nr., er det fordi Forældreintra allerede 
har nummeret. 
 
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at vi på skolen ikke kan se numrene, 
kun om de er indtastet. Det vi ser er: xxxxxx-xxxx. 
 
Husk, at Forældreintra er den officielle kommunikationsvej fra skole til foræl-
dre, og man er som forældre forpligtet til løbende at holde sig orienteret via 
Forældreinta. 
 
Kontakt kontoret, hvis der er problemer med Forældreintra. 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Forældreintra.pdf
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Skolefest  
6. klasse opførte musicalen 


Foto: René Jørgensen - Mogens Olesen 

















Mogens Olesen
Filvedhæftning
Skuespil.pdf



Juleafslutning 

Næste månedsbrev kommer i uge 1  
 Mogens Olesen 

Sidste skoledag før jul er tirsdag den 21. december. Fra 7.50 til 11 
er der julehygge i klasserne. Kl. 11 mødes vi i gymnastiksalen til 
fælles afslutning. Forældrene er meget velkomne. Skoledagen slut-
ter kl. 12. 


