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Afsked med 9. og 10. klasse 

Første skoledag efter sommerferien er onsdag den 11. august. 
Vi mødes i gymnastiksalen kl. 7.50, synger et par sange og går her-
efter i klasserne. Det er en klasselærerdag. Alle elever har fri kl. 
12.45. Forældre er som sædvanligt meget velkomne, og der er kaffe 
og te ad libitum. 

1. skoledag efter sommerferien 

Vi har tidligere uddelt en folder med kalender, telefonnumre og fe-
rieplan. Den folder er ikke uddelt i år, til gengæld ligger den på sko-
lens hjemmeside under ”Aktiviteter”. Den kan printes. 
En anden kalender findes under samme menupunkt på hjemmesi-
den (”Aktiviteter” - ”Aktivitetskalender”). Det er den kalender, som 
opdateres ved ændringer og som også kan ses på hjemmesidens 
forside og i ElevIntra og ForældreIntra.  

Aktivitetskalender 2010/11 

Tirsdag den 22. juni tog skolen afsked med eleverne i 9. og 10. 
klasse. 
Se mere om dimissionsfesten her. 

Det digitale penalhus 

Vejret var i den grad med os, da vi afsluttede skoleåret med telttur 
for alle elever i 0. - 8. klasse. Stjerneløb, høvdingebold, madlav-
ning, lejrbål, natløb og ikke mindst hygge på lejrpladsen - se, det er 
en rigtig afslutning på skoleåret og en fin begyndelse på en velfor-
tjent sommerferie. 
 

Se billeder fra turen her. 

Telttur 

Teltturen, som afslutter skoleåret, ligger normalt torsdag og fre-
dag lige før sommerferien. Til næste år er torsdag sankthans-
aften. Det kunne selvfølgelig være rigtig hyggeligt at fejre denne 
aften sammen på skolen. Men da vi ved, at der er mange, der har 
traditioner denne aften, har vi valgt, at teltturen ligger onsdag den 
22. og torsdag den 23. juni. Turen slutter kl. 10. Fredag den 24. 
juni er fridag, og det er altså første dag i sommerferien. Dermed 
kommer vi til at ”skylde” en skoledag. Den lægges lørdag den 27. 
november som en juleklippehyggedag for elever (og forældre) i 0. 
- 8. klasse. Mere om denne dag senere. 

I skole på en lørdag! 

Undervisningen bliver mere og mere IT-baseret. Derfor er det nød-
vendigt, at alle elever har ubesværet adgang til computer og net-
værk, og da prisen for en udmærket skolemaskine efterhånden er 
nede på 2000 – 3000 kr., har bestyrelsen besluttet, at alle elever fra 
7. til 10. klasse skal medbringe egen computer til skolebrug.  
 

Læs her om baggrund og tidsplan 




Det digitale pennalhus  
 
Computeren har i mange år været en integreret del af undervisningen i de fleste fag, især i 
de ældste klasser. Skolen råder over et antal stationære og bærbare computere, som 
eleverne bruger. Især de bærbare computere lider hårdt under en ikke altid nænsom 
behandling. En del computere er altid til reparation. Mange elever i de ældste klasser 
medbringer derfor ofte deres egen computer, især i forbindelse med projektopgaver, men 
såmænd også til helt almindelig undervisning. Fordelen for disse elever er, at de kender 
computeren, de behandler den godt, den fungerer, og de er uafhængige af dagsformen for 
skolens maskiner. 
 
Undervisningen bliver mere og mere IT-baseret. Derfor er det nødvendigt, at alle elever 
har ubesværet adgang til computer og netværk, og da prisen for en udmærket 
skolemaskine efterhånden er nede på 2000 – 3000 kr., har bestyrelsen besluttet, at alle 
elever fra 7. til 10. klasse skal medbringe egen computer til skolebrug. Det sker efter 
følgende tidsplan: 
 
             
            Skoleåret 2010/11: 
            8., 9. og 10. klasse medbringer egen computer fra 1. februar 2011 
 
           Skoleåret 2011/12 
            Alle elever fra 7. til 10. klasse medbringer egen computer fra skoleårets start. 
 
 
 
Praktiske oplysninger: 
 
• Eleven/forældrene har ansvaret for at holde computeren funktionsdygtig. 
• Der vil være maskiner til rådighed på skolen i en kort periode, fx hvis egen maskine er 


til reparation 
• Der vil for det meste være hjælp, hvis maskinen strejker i skoletiden.  
• Skolen kan ikke tegne forsikring, der dækker elevcomputere. Familieforsikringen 


dækker formodentlig. Undersøg venligst nærmere. 
• Skolen vil sørge for, at computerne opbevares forsvarligt aflåst, når den ikke bruges 


og dermed også uden for skoletiden. 
• I månedsbrevet – september 2010 vil vi informere om, hvilke minimumskrav, 


computeren skal opfylde. De er beskedne, idet kun ganske få opgaver kræver stor 
maskinkraft. I de tilfælde bruges skolens computere. 


• Skolen vil gerne i efteråret undersøge, om der kan opnås mængderabat hos en 
velvillig leverandør. Men virkeligheden er nok, at priserne skifter hurtigt, og at man ved 
lidt ihærdigt net-arbejde kan finde ganske billige maskiner. 


 
Når vi nu pålægger eleverne at have egen computer med i skole, så må vi fra skolens side 
sørge for, at den bruges fornuftigt, effektivt og når det er relevant. Som et led i den proces 
skal alle dansk- og matematiklærere og alle klasser i efteråret gennem mindst et forløb, 
hvor IT er det bærende undervisningsværktøj.  
Skolens egne maskiner plus mange elevmaskiner vil i den periode sætte det trådløse 
netværk på prøve. Det tager vi nu ganske roligt. Det nyetablerede netværk har rigelig 
kapacitet og hastighed, og det virker!   
 
 
 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Det digitale pennalhus.pdf
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Dimissionsfesten blev holdt tirsdag den 22. juni. Med elever, forældre, øvrig familie 
og lærere var vi ca. 180 deltagere. 
 
Den formelle del foregik i gymnastiksalen. Fællessange og dimissionstale af skolele-
der Mogens Olesen. Uddeling af prøvebeviser og herefter taler ved Jesper Parlo og 
Torben Søndergaard, som er klasselærere for henholdsvis 9. og 10. klasse. 
 
Hvert år uddeler skolen en boggave til en elev i 9. klasse og en elev i 10.klasse. I 
”gamle dage” fik man boggave, hvis man havde det højeste karaktergennemsnit til 
prøverne. Den begrundelse er vi gået bort fra for lang tid siden. Elever, som har 
scoret høje karakterer, er jo blevet belønnet én gang. Høje karakterer er dog ingen 
hindring for at modtage boggaven! 
 
Nej, nu handler det om at være en god ”Hindholm-elev”. Det vil sige, at man er posi-
tiv, konstruktiv, hjælpsom, en god kammerat og at man har styr på det at gå i skole. 
Heldigvis er alle vore elever gode Hindholmere, så der var mange kandidater. 
 
Årets boggaver gik til Sune Egeskjold Stöckel fra 9. klasse og til Stine Miszczuk fra 
10. klasse. 
 
Efter den formelle del var der godt kød på grillen, og den gode mad og drikkelse 
blev indtaget i bygning E samt i skolegården, for vejret var aldeles dejligt. 













Mogens Olesen
Filvedhæftning
Dimissionsfest.pdf




Hindholm Privatskole - månedsbrev - juli 2010 













Mogens Olesen
Filvedhæftning
Telttur.pdf



 
Hindholm Privatskole ønsker 

 alle elever og forældre  
en god sommerferie. 

                      På gensyn den 11. august. 
 
                        Mogens Olesen 
                         skoleleder 

Næste udgave af månedsbrevet kommer lige omkring skolestart  
 Mogens Olesen - Hindholm Privatskole 

Nu er det sommerferie 

Når vi møder efter sommerferien, vil der være et nyt ”legeredskab” i 
skolegården. Det er 9 meter bredt og 18 meter lang, og nej, det er 
ikke en swimmingpool, men hvad så????? 


