
   Månedsbrev - juni 2010 

  Hindholm Privatskole 

Sparekniven skærer dybt 

Skoleåret nærmer sig sin afslutning, og planlægningen af næste år 
er godt i gang.  
 

Læs bl.a. vigtige oplysninger om 1. skoledag og SFO-tilmelding.  

Let sommerudgave af månedsbrev kommer i uge 26  
 Mogens Olesen - Hindholm Privatskole 

Vigtige oplysninger om næste  skoleår 

Regeringens genopretningsplan går hårdt ud over de frie skoler.  
Statstilskuddet vil falde over de næste 3 år, og befordringstilskuddet 
bortfalder formodentlig fra 1. januar 2011. Skoleforeningerne er på 
barrikaderne.  
 

Læs pressemeddelelse fra Danmarks Privatskoleforening 
 

Læs meddelelse til skolerne fra Danmarks Privatskoleforening 

Sidste skoledag 

Aktiv rundt i Danmark er en sjov kampagne for elever i 0. til 10. 
klasse. Kampagnen fokuserer på fysisk aktivitet og sjov mad på en 
sund og anderledes måde. Forløbet  strækker sig over ugerne 39, 
40 og 41. Sidste år deltog nuværende 4. og 6. klasse. I år er hele 
skolen tilmeldt. 
 

Læs mere om ”Aktiv rundt i Danmark” her. 

Aktiv rundt i Danmark 

Afgangseleverne havde sidste (u)almindelige skoledag torsdag den 
27. maj. Karamelkastning og underholdning i gymnastiksalen er de 
faste programpunkter, Alt var godt planlagt og foregik kontrolleret 
og anstændigt, som det er tradition her på skolen.  
 

Se billeder fra dagen her. 

Pressemeddelelse fra Danmarks Privatskoleforening 

Overalt sker der besparelser. Således også på vores skole. Udgif-
terne stiger. Det gør indtægterne desværre ikke. Vi har derfor været 
igennem en sparerunde. Eleverne vil ikke mærke den store forskel. 
Besparelserne er sket ”på de indre linier”.  
En meget beklagelig konsekvens af besparelserne er, at lærer Ma-
ria Wulff Hansen er opsagt fra sit job på skolen. Opsigelsen er ude-
lukkende begrundet i økonomi. Vi har på alle måder været meget 
tilfredse med Marias indsats, og vi kan kun beklage hendes opsigel-
se. Vi ønsker hende held og lykke i det kommende skolearbejde. 




31-05-2010 


Pressemeddelelse: Det frie skolevalg bliver 
dyrere 
Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening, Deutscher Schul- und Sprachverein, 
Foreningen af Katolske Skoler, Foreningen af Kristne Friskoler, Frie Skolers Lærerforening, 
Lilleskolerne & Private Gymnasier og Studenterkurser. 


PRESSEMEDDELELSE, den 29. maj 2010: 
 Den 27. maj mødtes en række repræsentanter fra foreninger på de frie grundskolers område for at 
drøfte ”GenopretningsPakken”, der har voldsomme og særdeles negative konsekvenser for de frie 
skoler. 


Skolerepræsentanterne udtaler følgende: 


 Det frie skolevalg bliver dyrere 


Regeringens og Dansk Folkepartis plan for genopretning af dansk økonomi vil ramme fri- og 
privatskolerne hårdt. Skolerne skal bidrage med 258 mio. kr. over en fireårig periode. Dels bliver 
den enkelte skoles statstilskud mindre, dels forsvinder forældrenes tilskud til at befordre eleverne til 
og fra skole. 


Vi vurderer, at aftalen kan få meget alvorlig betydning for alle forældre på de frie grundskoler. Især 
ønsker vi at udtrykke vores store harme over, at de i forvejen hårdt pressede børnefamilier også på 
vort område er udset til at bære de fleste af nedskæringerne. De svageste familier rammes ekstra 
hårdt, fordi det reelt risikerer at blive dyrere at vælge en fri- eller privatskole. I bund og grund vil 
det gå ud over forældrenes frie skolevalg. 


Aftalen gør op med den mangeårige politiske opbakning til, at udgifterne til folkeskolen – opad 
eller nedad - afspejles i det statstilskud, fri- og privatskolerne modtager. Med den nye aftale vil 
skolerne både blive ramt af folkeskolens nedskæringer og samtidigt skulle spare ekstraordinært. De 
frie skoler bliver ramt med et dobbeltløbet gevær. De vil først automatisk rammes af folkeskolens 
almindelige besparelser, men dernæst også af indholdet i aftalen mellem regeringen og Dansk 
Folkeparti. Det efterlader skolerne i en yderst presset situation, som kan risikere at få alvorlige 
konsekvenser. Fri- og privatskolerne har ganske få handlemuligheder, når de 258 mio. kr. skal 
findes. Uanset presset vil vi fortsat gøre alt for at levere et tilbud uden social slagside, ligesom vi 
fortsat vil påtage os vores del af det såkaldte ”sociale ansvar”. Skolerne kan så vælge at reducere 
elevernes undervisning og dermed svække kerneydelsen eller kort og godt skrue prisen op. Det 
sidste alternativ er at stuve flere elever ind i klasserne. For de små skoler på landet forbliver det ren 
ønsketænkning. Her har man de fleste steder for længst støvsuget området for elever, og for de 
større skoler i byerne er klasseværelserne for længst fyldt op til randen – mange steder endda i 
højere grad end i folkeskolen. 







 Forældrene kommer til at betale regningen 


Hvis regningen sendes videre til forældrene, vil det for en familie med to børn betyde en årlig 
merudgift på cirka 3000 - 4000 kr. I forvejen betaler familien mellem 20.000 – 25.000 kr. i 
skolepenge årligt. Selvom aftalen lover 5 mio. kr. til opjustering af »fripladspuljen«, som skal sikre, 
at alle – uanset økonomi – kan gøre brug af det frie skolevalg, er der tale om en beskeden og 
utilstrækkelig stigning, som langt fra dækker det reelle behov. Puljen er i dag på 20 mio. kr. og kun 
en tredjedel af behovet og burde således være på mindst 60 mio. kr. 


 Forældrenes mulighed for at få tilskud til befordring af deres børn til og fra skole bliver også med 
den fremlagte plan skåret helt væk. Hermed vil familier – ikke mindst i udkant-Danmark - skulle 
betale op mod 5.000 kr. pr. barn pr. år for et buskort. Vi undrer os over dette opgør med den 
tænkning, der har været i såvel Venstre som Dansk Folkeparti om, at familier – uanset økonomi - 
ikke skal fritages muligheden for at vælge en holdningsbåret fri grundskole til deres børn. Hvis både 
skolepengene bliver forhøjet, og man selv skal betale et dyrt buskort, kan man frygte, at myten om, 
at fri- og privatskolerne er for de rigeste i samfundet, bliver en realitet. Det er en udvikling, vi i de 
frie grundskoler vender os skarpt imod. 


 Følgende foreninger var til stede: 


Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening, Deutscher Schul- und Sprachverein, 
Foreningen af Katolske Skoler, Foreningen af Kristne Friskoler, Frie Skolers Lærerforening, 
Lilleskolerne & Private Gymnasier og Studenterkurser. 


Tilsammen repræsenterer foreningerne ca. 95.000 elever og deres forældre. 


Yderligere information 


Formand for Danmarks Privatskoleforening, Kurt Ernst - 40290675 


Landsformand for Dansk Friskoleforening, Ebbe Lilliendal - 21723380 


Fakta 


• På 25 fri- og privatskoler vil forældrene miste mellem 2.500 og 10.000 kroner pr. barn i 
befordringstilskud. Skolerne ligger i udkant-Danmark. 


• De gennemsnitlige skolepenge risikerer at stige med cirka 10 procent. 


• 10 procent af familierne i de frie grundskoler søger hvert år nedsættelse af skolepengene via en 
fripladspulje. Puljen dækker kun en tredjedel af behovet. Der mangler dermed 40 millioner kroner i 
puljen. 
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Til skolerne om genopretningspakken 
I dag mandag den 31. maj har vi udsendt en pressemeddelelse, som er udformet i et samarbejde 
mellem alle skoleforeningerne, der var samlet til møde på Fyn i torsdags. Vi arbejder aktivt for at få 
skabt omtale af de massive besparelser på vores område. Vi håber selvfølgelig på, at vi i forbindelse 
med finanslov 2011, der foreligger i forslag omkring ultimo august 2010, kan få afbødet nogle af 
urimelighederne.  


Vi vil naturligvis også på anden måde gøre regering og partier bag GenopretningsPakken 
opmærksom på, at vi finder nedskæringerne og deres sammensætning dybt uretfærdige. Først og 
fremmest harmer det os, at Pakken bryder med den anerkendte balance med folkeskolen, som har 
fungeret i årtier til alles tilfredshed. Vi har altid givet udtryk for, at vi var indforståede med 
parallelbesparelser på vort område. Dette er ikke parallelbesparelser; pakken rammer ensidigt de 
frie skolers område. 


 At man ydermere medtager et fjerde år – 2014, og der fastsætter koblingsprocenten til 71 procent er 
rystende urimeligt. Her bryder man oven i købet med den forståelse, som har været gældende i hvert 
tilfælde de seneste 40 år, at en rimelig balance i en eller anden minimumsforstand skulle svare til 
80 procent (lig med statens andel, idet forældre skulle bidrage med 20 procent) af privatskolernes 
udgifter, der efter fradrag af blandt andet betaling for skolepsykologisk rådgivning mv. ansloges at 
skulle udgøre 90 procent af folkeskolens niveau – ALTSÅ 80 procent af 90 procent = 72 procent!  


At nedskæringerne samtidig har social slagside, kan kun forstærke vores dybe frustration. De frie 
grundskoler har gang på gang måttet lægge øre til offentlige fordomme om deres sociale 
uansvarlighed. Vi har lige så ofte dokumenteret fordommenes falskhed. Man føjer spot til skade.  


 Det store chok efter GenopretningsPakkens annoncering er nu afløst af en forundringsblandet vrede 
over, at de ansvarlige partier på den måde har ændret opfattelse af, hvad der kan være en anstændig 
behandling af den frie grundskolesektor. Vi vil selvfølgelig ved møder med såvel ministeren, 
regeringspartiernes uddannelsesordførere og centralt placerede embedsmænd give utvetydigt udtryk 
for vores forundring og vrede. Disse møder er aftalt og finder sted her i de første uger af juni. 


Status på situationen er følgende: 


Koblingsprocenten, som er et udtryk for reguleringen af de frie skolers driftstilskud i forhold til 
omkostningerne pr. elev i folkeskolen, nedsættes fra de nuværende 75 procent i 2010 med en 
procent om året frem til 71 procent i 2014. 


Befordringstilskuddet, der i 2010 udgør 20 mio. kr., bortfalder helt fra 2011.  


Fripladstilskuddet, der i 2010 udgør 21,9 mio. kr. hæves fra 2011 med 5 mio. kr. 


  







I beregningen af de frie skolers tilskud i 2011 tager man udgangspunkt i folkeskolens omkostninger 
i 2008, som er reguleringsgrundlaget. Hertil lægges så pris- og lønstigninger i de forløbne 3 år. Der 
er imidlertid ikke sikkerhed for på nuværende tidspunkt, at pris- og lønstigninger får fuldt 
gennemslag i Finanslov 2011. 


Vi har bedt om møde med kontorchef Jesper Nielsen i undervisningsministeriets økonomikontor. 
Når dette møde er overstået, kan vi forhåbentlig give mere fyldestgørende oplysninger. 


Kurt Ernst /Ebbe Forsberg 
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Her er praktiske oplysninger vedr. afslutningen på nuværende 
skoleår samt kommende skoleår. 
 
Alle klasser fra 0. - 8. klasse skal aflevere bøger onsdag den 23. juni. 
 
Biblioteksbøger skal afleveres senest den 11. juni. 
 
Alle elever fra 5. - 8. klasse får årskarakterer inden sommerferien 
 
Alle elever (ældste, hvis der er søskende) får årsskrift med hjem onsdag den 23. 
juni 
 
Skoleskema og aktivitetskalender vil fremgå af hjemmesiden. Vi giver besked, 
når de er lagt ud på siden. 
 
Tilmelding til SFO til næste skoleår: 
Hvis der er ændringer i pasningstiderne, skal dette meddeles kontoret senest 
den 18. juni. Er der ingen ændringer, skal der ikke foretages noget. 
 
Tilmelding til klub i 4. klasse: Brev er udsendt. Kontakt SFO’en, hvis der er 
spørgsmål. 
 
Morgenpasning 
Tilmelding til morgenpasning skal ske senest den 18. juni, hvis pasning ønskes 
fra skoleårets start. Tilmeldingen fra i år fortsætter ikke automatisk. 
 


Tilmeldingsskema kan hentes her.       Skemaet printes, udfyldes og afleveres 
på kontoret. 
 
Tilskud til transport til og fra skole 
Alle, der bor mere end 3 km fra skole, kan søge om tilskud til transport. 
 


Skema hentes her.       Skemaet printes, udfyldes og afleveres på kontoret. 
 
Hjemmesiden 
Hjemmesiden vil blive opdateret i løbet af sommerferien.  
 
Første dag i det nye skoleår er onsdag den 11. august. 








Morgenpasning 
Indmeldelse 
Skoleåret 2010/11 
 
 
Elevens navn: ____________________________________________       
 
Klasse i skoleåret 2010/11: _______ 
 
indmeldes i skolens morgenpasning fra ________________ måned. 
 
          
 
Dato: ________                           ______________________________ 
                                                                   Forældreunderskrift 
 
 
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. 
 
 
 
   Pasningen, der foregår i SFO’en i bygning E,  
   er åben på alle skoledage fra kl. 6.30 til kl. 7.30.  
   Herefter går eleverne til egen klasse. 
 
 
 
 
Vær opmærksom på, at dette skema kun gælder morgenpasning. 
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Ansøgning om tilskud til transport 
 
Man kan søge om tilskud til transport, hvis afstanden mellem skole og hjem er mere end 3 
km. Bor man fx 5 km fra skolen, kan man få tilskud til 2 km. Oplysning om afstanden får 
skolen fra Fordelingssekretariatets beregningsprogram ”elbeweb”. Derfor skal afstanden 
ikke oplyses på ansøgningen. Det har ingen betydning, hvordan transporten foregår. Man 
kan altså godt få tilskud, når man er selvtransporterende fx i bil eller på cykel. 
 
I skoleåret 2010/11 er tilskuddet 85 kr. pr. km pr. år. Tilskuddet modregnes i skolepenge-
ne hver måned.  
Regulering af tilskuddet kan forekomme. Det skyldes usikkerhed om, hvorvidt  den statslige støtte til befor-
dring af elever på privatskoler bortfalder.  
 
Ansøgningen udfyldes og forsynes med underskrift. Én ansøgning pr. barn. 
 
Modtages ansøgningen inden den 20. i en måned, modregnes tilskuddet i skolepengene 
fra efterfølgende måned. Tilskuddets størrelse vil fremgå af girokort eller PBS-oversigt. 
 
Ang. buskort 
Forældrene skal selv købe buskort eller klippekort. Movia oplyser, at der findes billigere 
korttyper end ”Boomerangkortet”, som har været eneste mulighed, da skolen stod for bus-
kortene 
 
Ønskes tilskud fra skolestart, skal ansøgningen afleveres på kontoret senest den 
18. juni 2010.  
 
Med venlig hilsen 
Mogens Olesen 
skoleleder 
 
 



Ansøgning om tilskud til buskort i skoleåret 2010/11 
 



Elevens navn: _________________________________________   
 
Cpr. nr.:           ____________ - ________  Klasse i skoleåret 2010/11: ___ 
 
Dato:                ________________________________________ 
                                             Forældreunderskrift 
 
 
           
           Udfyldes af skolen: 
 
          Tilskud i alt: ___________________         Tilskud pr. måned: ________________ 
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