Hindholm Privatskole
Månedsbrev - januar 2010
Budget 2010
Budgettet for 2010 er lagt, og det var vanskeligt at få det til at hænge sammen. Færre indtægter og voksende udgifter må nødvendigvis medføre indgreb af forskellig slags.
Læs om budget 2010

Morgenpasning
I december undersøgte vi behovet for morgenpasning. Mellem 6 10 elever viste sig at have et behov, og da vi vidste, at nogle forældre havde fravalgt skolen på grund af manglende morgenpasning,
besluttede vi at etablere pasning fra 4. januar. Elever, som stort set
hver morgen ankommer til skolen før kl. 7.30, bør tilmeldes morgenpasning, da der først er tilsyn fra kl. 7.30.
Læs mere om morgenpasningen

Trådløst netværk
Det har i længere tid været en kilde til både elever og læreres irritation og frustration, at skolens trådløse netværk ikke fungerede optimalt. Flere og flere elever medbringer egen pc, og det er vældig
fint, men hvad hjælper det, hvis nettet ikke er tilgængeligt.
Det er det nu!
Læs om miraklet her

Venteordning
Den forlængede skoledag medførte mere ventetid for nogle elever.
Derfor blev det muligt for de elever at vente på bussen her på skolen med voksentilsyn. Der var tale om en prøveordning, fordi vi ikke
kendte ventebehovet. Det gør vi nu. Der er ikke mange elever, der
venter. Ordningen fortsætter, men uden en fast tilknyttet voksen.
Eleverne kan stadig være ude eller i fællesrummet, og har de brug
for en voksen, henvender de sig til den nærmeste.
Busordningen er kun for elever, der venter på bus. Øvrige ikkeSFO-elever skal tage hjem umiddelbart efter sidste lektion.
Ekstraordinær generalforsamling
Ifølge skolens vedtægter skal der være 7 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. I øjeblikket er der kun 6, og der er allerede gjort
brug af de to suppleanter. Derfor indkaldes der til ekstraordinær
generalforsamling onsdag den 3. februar kl. 19. Der skal vælges ét
bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter.
Endelig indkaldelse med dagsorden sendes via ForældreIntra i løbet af uge 2.
Fripladstilskud
Forældre, som har søgt og fået bevilget fripladstilskud, vil få meddelelse om tilskuddets størrelse i denne måned. Tilskuddet vil blive
modregnet i skolepengebetalingen de resterende måneder i skoleåret.

Snekaos
Selv når vinterstormen raser, vil skolen være åben for de elever, der
når frem. Undervisningen vil så vidt muligt blive gennemført. Skolen
vil kun være lukket, hvis varme eller elektricitet svigter. Meddelelse
om lukning vil fremgå af hjemmesiden (hvis muligt) eller Regionalradioen.
Forældre skal selv holde sig orienteret om skolebusaflysninger.
Hvis vejret i løbet af skoledagen forværres, kan det ske, at busselskabet meddeler skolen, at ”nu kører man sidste afgang”. I det tilfælde sendes eleverne med bussen hjem. Vi kontakter forinden forældre til elever i 0. - 3. klasse.
Det vil være en god ide derhjemme at aftale, hvad man gør, hvis
man kommer hjem fra skole før forventet.
Åbent hus 10. klasse
Torsdag den 14. januar holder skolen åbent hus for elever, som
kunne tænke sig at gå i 10. klasse til næste skoleår. Det er et offentligt arrangement, og vi håber på stor interesse for 10. klasse,
som hos os er et rigtig godt afsæt til den videre ungdomsuddannelse.
Praktikant
Vi har i øjeblikket besøg af Christina Kronstrøm. Hun læser til lærer
og har valgt os som praktiksted frem til vinterferien. Hun skal undervise 4. klasse i dansk og engelsk under kyndig vejledning af Anette
Pind og Tine Ermose.
Vi modtager altid praktikanter med stor glæde. Dels skal vi påtage
os et medansvar for, at kommende lærere får gode praktiksteder,
dels er en praktikperiode ofte til fælles inspiration.
Hindholm - nu med skøjtebane
Endelig et vintervejr, der vil noget. Mon ikke det er 14-15 år siden,
søen sidst har været frosset til? Nu er den i hvert fald taget i brug af
skøjte- og glideglade elever.
På voldene ved SFO’en kælkes der faretruende friskt, på sportspladsen huserer hard-core snekæmperne, og andre steder leges
der blot stilfærdigt med sne.
Se nogle af udskejelserne her.

Næsten på benene igen
SFO-leder Kennet Egegaard er endelig kommet tilbage på arbejde
efter en trafikulykke i november måned. De øvrige SFOmedarbejdere har i perioden delt ledelsesarbejdet, og det er gået
fint.
Nu er Kennet tilbage vist nok lidt før beregnet, men han kan bare
ikke holde sig væk fra skolen.
Vi ønsker ham velkommen tilbage.
Næste månedsbrev kommer i uge 5
Mogens Olesen

