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  Hindholm Privatskole 

Budget 2010 

Morgenpasning 

Venteordning 

Trådløst netværk 

Budgettet for 2010 er lagt, og det var vanskeligt at få det til at hæn-
ge sammen. Færre indtægter og voksende udgifter må nødvendig-
vis  medføre indgreb af forskellig slags. 
Læs om budget 2010 

I december undersøgte vi behovet for morgenpasning. Mellem 6 - 
10 elever viste sig at have et behov, og da vi vidste, at nogle foræl-
dre 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 mor-
genpasning, da der først er tilsyn fra kl. 7.30. 
Læs mere om morgenpasningen 

Ifølge skolens vedtægter skal der være 7 forældrevalgte bestyrel-
sesmedlemmer. 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 lø-
bet af uge 2. 

Det har i længere tid været en kilde til både elever og læreres irrita-
tion og frustration, at skolens trådløse netværk ikke fungerede opti-
malt. 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 

Den forlængede skoledag medførte mere ventetid for nogle elever. 
Derfor blev det muligt for de elever at vente på bussen her på sko-
len 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 ikke- 
SFO-elever skal tage hjem umiddelbart efter sidste lektion. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Fripladstilskud 
Forældre, som har søgt og fået bevilget fripladstilskud, vil få med-
delelse om tilskuddets størrelse i denne måned. Tilskuddet vil blive 
modregnet i skolepengebetalingen de resterende måneder i skole-
året. 




Hindholm Privatskole - månedsbrev - januar  2010 


Mange privatskoler har haft svært ved at lægge budget for 2010. Et 
stagnerende tilskud kombineret med øgede lønudgifter og prisstig-
ninger over hele linien har gjort det nødvendigt at slanke skolernes 
økonomi. 
 
Således også på Hindholm Privatskole. Vi har været i gang med spa-
rekniven på næsten alle områder, og heldigvis er der noget at spare 
af, fordi vi på alle områder er vældig godt kørende.  
 
Kvaliteten af undervisningen vil være uændret, og der vil fortsat ske 
forbedringer om end i et langsommere tempo end tidligere. Fx er der 
etableret nyt netværk (læs andetsteds), der købes ny kopimaskine, 
og multibanen bygges i år.  
 
For at få økonomien til at hænge sammen må der altså spares. Sam-
tidig er det nødvendigt at øge indtægterne. Derfor kommer der en 
skolepengestigning pr. 1. februar på 50 kr. pr. måned. 
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Morgenpasningen holder til i SFO-lokalerne. Den åbner kl. 6.30.  
 
Lise Lotte tager imod, og er man kommet lidt hurtigt ud af døren, vil 
der altid være mulighed for at få en gang havregryn eller corn-flakes. 
 
Kl. 7.30 skal eleverne gå til egen klasse. 
 
Prisen er 200 kr. om måneden, uanset hvor mange morgener man 
benytter pasningen. 
 
Skriftlig ind- og udmeldelse er nødvendig og skal ske senest den 15. 
i måneden før den måned, hvor indmeldelse eller udmeldelse er ak-
tuel. 
 
Morgenpasning - indmeldelsesskema 
 
 
Morgenpasning - udmeldelsesskema  
 
 
 
 








Morgenpasning 
Indmeldelse 
 
 
Elevens navn: ________________________      klasse: _______ 
 
indmeldes i skolens morgenpasning fra _____________ måned. 
 
Prisen er 200 kr. pr. måned, som opkræves sammen med 
skolepengene. 
 
Indmeldelse skal ske senest den 15. i måneden for at være gyldig 
fra den efterfølgende måned. 
 
 
          
Dato: ________       ______________________________ 
                                              Forældreunderskrift 
 
 
Skemaet printes, udfyldes, underskrives og afleveres til skolens kontor. 
 
Vær opmærksom på, at dette skema kun gælder morgenpasning. 
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Morgenpasning 
Udmeldelse 
 
 
Elevens navn: ________________________      klasse: _______ 
 
udmeldes af skolens morgenpasning fra _____________ måned. 
 
Udmeldelse skal ske senest den 15. i måneden for at være gyldig 
fra den efterfølgende måned. 
 
 
          
Dato: ________       ______________________________ 
                                              Forældreunderskrift 
 
Skemaet printes, udfyldes, underskrives og afleveres til skolens kontor 
 
Vær opmærksom på, at dette skema kun gælder morgenpasning. 
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Skolen har netop investeret i en hurtig fibernetforbindelse samt et helt 
nyt trådløst netværkssystem - i alt en udgift på ca. 300.000 kr. 
 
Eiland Teledata fik opgaven med at etablere det trådløse netværk.  
 
I juleferien er systemet sat op, og det virker!! Det har en kapacitet 
svarende til, at 300 elever går på nettet samtidig, så mon ikke det 
rækker?   
 
Samtidig er det forberedt til udvidelse, idet vi af sparehensyn har måt-
tet nøjes med ”den lille pakke”. Det betyder, at det ikke er alle bygnin-
ger og alle lokaler på skolen, der er omfattet af netværket, men det 
varer forhåbentlig ikke længe. 
 
Vi håber, vi har fået et godt og stabilt netværk. Vi har naturligvis pc'er 
på skolen, men mange elever har det bedst med egen pc især i for-
bindelse med projektarbejder. De kan roligt tage pc’en med hjemme-
fra, for nu er der hul igennem! 
 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Netværk.pdf



Snekaos 

Åbent hus 10. klasse 

Næste månedsbrev kommer i uge 5  
 Mogens Olesen 

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 of-
fentligt arrangement, og vi håber på stor interesse for 10. klasse, 
som hos os er et rigtig godt afsæt til den videre ungdomsuddannel-
se. 

Vi har i øjeblikket besøg af Christina Kronstrøm. Hun læser til lærer 
og har valgt os som praktiksted frem til vinterferien. Hun skal under-
vise 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.   

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 Regionalra-
dioen. 
Forældre skal selv holde sig orienteret om skolebusaflysninger. 
Hvis vejret i løbet af skoledagen forværres, kan det ske, at bussel-
skabet meddeler skolen, at ”nu kører man sidste afgang”. I det til-
fælde sendes eleverne med bussen hjem. Vi kontakter forinden for-
ældre 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. 

Praktikant 

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 sports-
pladsen 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 SFO-
medarbejdere 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. 
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