
   Månedsbrev - maj 2010 

  Hindholm Privatskole 

Tjek tasken nu 

Ny børnehaveklasse 

Onsdag den 28. april blev det ordinære forældrekredsmøde afholdt. 
Her kan du læse 
Bestyrelsens beretning  
Referat af forældrekredsmødet  
Tilsynsførendes beretning   

Næste månedsbrev kommer i uge 22  
 Mogens Olesen - Hindholm Privatskole 

Forældrekredsmøde 

Vi er nu gået ind i eksamensperioden. De skriftlige prøver for 9. og 
10. klasse afvikles i uge 18 og 19, og de mundtlige prøver i uge 22 
- 24. Torsdag den 27. maj er sidste ”almindelige” skoledag for af-
gangseleverne. Denne dag har alle elever fri kl. 12.45. 

Den kommende børnehaveklasse var på besøg på skolen sammen 
med forældrene den 26. april. Forældrene fik en masse informatio-
ner, og børnene fik afprøvet mulighederne i børnehaveklassen og 
SFO’en.  
Det bliver en klasse med 13 drenge og 7 piger. Alle virker til at væ-
re helt klar til skolestart i august. 

London - Berlin 

Prøver og sidste skoledag 

Overskriften hentyder ikke til, at forældrene nu skal tjekke, om ele-
verne har pakket skoletasken ordentligt. Nej, det er navnet på en 
hjemmeside med gode undervisningsprogrammer. Den rigtige 
adresse er www.tjektasken.nu. Der er en masse programmer til 
flere fag og alle klassetrin. De må meget gerne bruges hjemme. 
Eleverne skal bruge deres UNI-login, som de har fået på skolen. 

9. klasse har i uge 15 været på tur til Berlin. En på alle måder fin 
tur, som vi nok kommer til at læse mere om. 
10. klasse var i samme uge i London. En tur, de formodentlig aldrig 
glemmer. Turen blev forlænget med 5 dage og hjemtransporten 
foregik ikke med fly, men i bus på grund af en vis vulkan på Island. 
Den tur hører vi sikkert også mere om. 

Cykelparkering 
Flere og flere elever cykler til skole, og det gamle cykelskur var ble-
vet for lille. Nu er der bygget et nyt med god plads til 60 cykler, og 
der er etableret en ny asfalteret cykelvej. Knallerterne har overtaget 
det gamle skur. 




Bestyrelsens beretning - skoleåret 2009/10 


Skoleåret 2009/10 er endnu ikke helt bragt til ende, men skoleåret har budt på mange 


spændende opgaver og udfordringer for alle her på skolen.  


Vinteren stak efter mere end 14 år sit ansigt frem, endda så meget at søen frøs til. Der er 


vel ingen af skolens nuværende elever, der har oplevet at søen var ”åben” for publikum.  


Det var da også sjovt at høre, hvordan børnene gik op i nedtællingen til åbningsdagen.  


Bestyrelsens år har igen været meget konstruktivt, og mangt og meget er blevet grundigt 


bearbejdet og vurderet. Bestyrelsen konstituerede sig i august med Hanne Jensen som 


næstformand og Lars Frederik Henningsen som formand, ligesom der blev nedsat nogle 


udvalg. Et af disse udvalg er økonomiudvalget som sammen med skolens ledelse har 


holdt et vågent øje med skolens økonomi. Økonomien er selvfølgelig som alle steder 


vigtigt at følge tæt, da vi på ingen måde ønsker at tære på skolens reserver. En skole som 


Hindholm Privatskole skal ikke være nogen pengemaskine, men et lille fornuftigt overskud 


stiles der efter fra bestyrelsens side. Det er da også meget vigtigt, at vi sætter til side, så vi 


i fremtiden kan foretage de investeringer, der er påkrævet for at drive skolen videre i tråd 


med samfundet omkring os. Her tænkes f.eks. på den IT- investering, som pressede sig 


på gennem skoleåret.  Integreringen af IT i undervisningen sætter i højeste grad krav til 


både elever og lærere, men også hardware er vigtigt. Det var selve fundamentet for denne 


udvikling vi købte, da vi investerede i et nyt trådløst netværk. Investeringen er af en 


betragtelig størrelse, men indeholder også utroligt mange muligheder, bl.a. streaming af 


video direkte fra nettet, mange opkoblede på samme tid o.s.v.  Nu når fundamentet er 


sikret, er det bestyrelsens ønske, at vi bygger videre, så skolen tilbyder IT på lige linje med 


hvad der bliver forventet af fremtidens elever og forældre samt verdenen udenfor HP’s 


trygge rammer. 


Hvordan overlever Hindholm Privatskole? Ja, det er netop en af de ting som af flere 


omgange er diskuteret i bestyrelsen gennem de senere år. Bestyrelsen har nedsat et 


udvalg, som så flot hedder " udvalget vedr. HP’s fremtid". Udvalgets opgave er at komme 


med input til bestyrelsen om, hvordan de ser HP skal agere for, at der også i fremtiden 


skal være skole her på stedet. Det har allerede givet anledning til debat i bestyrelsen og 


synlighed er blevet nævnt - HP's synlighed i forhold til egnen og særligt tilflyttere. Men når 







vi nu taler om synlighed, har vi også som forældre en forpligtigelse: Vi er og skal være 


ambassadører for skolen. Det er vores pligt at tale godt om skolen, sørge for at andre får 


en interesse for skolen, så vi også i fremtiden kan glæde os over fyldte klasser på alle trin. 


I den forbindelse vil jeg gerne sige en tak til alle forældrene for jeres virke som 


ambassadører for skolen. 


Hindholm Privatskole er en af de såkaldte frie skoler, og vi har absolut vores rolle at 


udfylde, men rammerne for at drive frie skoler vil med sikkerhed blive indsnævret i årene 


der kommer. Statstilskuddet udgør selve grundlaget for at drive en skole som HP, og 


netop statstilskuddet vil formentlig blive justeret i takt med at statens økonomi konstant 


beskæres. Der vil derfor uden tvivl blive tale om, at HP skal skaffe mere og mere økonomi 


fra "alternative" kilder, og her udgør forældrebetalingen en del. Ikke at vi ønsker at justere, 


men der vil i fremtiden uden tvivl blive mere pres på skolens indtægter. En anden ting er 


størrelsen af klasserne. Enhver ekstra elev hjælper også i forhold til den samlede 


økonomi. Bestyrelsen og ledelsen vil blive stillet i nogle situationer, hvor der må træffes 


beslutninger, som nødvendigvis ikke vækker begejstring.    


Der er også i løbet af året blevet udarbejdet er ny lønpolitik, som sikre at personalet på 


Hindholm Privatskole har nogle gode rammer for deres virke her på skolen. Det er en 


fornøjelse at kunne konstaterer, at skolens elever absolut ligger i den gode ende med 


deres faglige kundskaber, og at de derudover også bliver formet som mennesker er endnu 


et særkende for HP. Der skal her lyde en stor tak til lærerkollegiet for jeres daglige indsats 


her på stedet.  


En anden ting som dagligt glæder, er skolens rammer, både bygninger og udenoms 


arealer. Det er sjældent at finde skoler, hvor tingene bliver holdt, så alt fungerer, og alt ser 


indbydende ud. Når vi nu taler om at vores børn forlader HP som hele mennesker, er 


netop dette også en af de ting som, de vil have med sig i rygsækken. En stor tak til 


pedeller, rengøring samt kontorpersonalet.  


Når nye forældre, som ikke kender HP, skal vælge ny skole er der selvfølgelig flere 


parametre der spiller ind, men en af de vigtige er SFO'en. Det er vigtigt, at SFO'en er en 


integreret del af skolen og også fungerer som sådan. At der så også blive budt på 


hjemmebag er jo helt i særklasse. En stor tak til alle i SFO'en. 







Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til skolens ledelse for at navigerer HP 


sikkert fremad. Det er en fornøjelse for en bestyrelse at have en så kompetent ledelse. Det 


giver ro for den fremtidige udvikling af HP. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke 


Mogens Olesen  og Lene Lykke for et supergodt samarbejde og for Jeres engagement for 


Hindholm Privatskole. 


Til sidst vil jeg da også gerne takke bestyrelsen og vores tilsynsførende for et godt 


samarbejde gennem bestyrelsesåret. Bestyrelsen er fornuftigt sammensat, også så 


meningerne brydes og det er jo netop når det sker, at nye initiativer kan opstå. Tak for 


samarbejdet i året der er gået. 


P.b.v. 


Lars Frederik Henningsen 





Mogens Olesen
Filvedhæftning
Bestyrelsens beretning 2009-10.pdf




Referat 
 


 Forældrekredsmøde  
afholdt på  


Hindholm Privatskole  
onsdag den 28.april 2010 


 
 
 
 
1.Valg af dirigent og stemmetællere 
Hans Sejersbøl valgt som dirigent. 
Lene Lykke og Jeanette Mølsted blev valgt som stemmetællere. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsesformand Lars Frederik Henningsen aflagde beretning om bestyrelsens arbejde 
i 2009-2010. Beretningen vedlægges referatet og lægges på skolens hjemmeside. 
Efterfølgende kort drøftelse af beretning, omkring det at være ambassadør for skolen. 
Beretningen godkendt. 
 
3. Årsregnskab 
Jeanette Mølsted fremlagde på bestyrelsens vegne det reviderede og godkendte 
regnskab. Ingen bemærkninger fra revisor. Regnskabet i balance. 
Regnskabet godkendt. 
 
4. Fremlæggelse af budget 
Jeanette Mølsted gennemgik budgettet for 2010. Budgettet er snævert med et årsresultat 
på kr.15.400 
Budgettet godkendt. 
 
Mogens Olesen kommenterede, at det snævre budget skyldes nedgang i elevtal. Der 
mangler elever i kommende børnehaveklasse og kommende 10. klasse. 
Der er venteliste til næstkommende års børnehaveklasser. Bestyrelsen har nedsat et 
udvalg, der skal arbejde med Hindholm Privatskoles profilering i fremtiden. 
 
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der blev valgt 2 bestyrelsesmedlemmer: 
Jan Ballegård  
Preben Hansen 
 
6.Valg af suppleanter 
Der blev valgt 2 suppleanter: 
1. suppleant: Henrik S. Schlünzen 
2.suppleant:Peter Dam 
 







7.Tilsynsførende aflægger beretning 
Poul Schelde Hansen orienterede om tilsynsopgaven og sine mange besøg på skolen i 
årets løb. Bemærker den høje faglighed og den gode atmosfære på skolen blandt elever 
og ansatte. Udtrykker stor tilfredshed med skolens samlede undervisningstilbud og driften 
af skolen.  
Poul Schelde Hansen orienterede om nye krav til tilsynsførende. Skolebestyrelsen skal 
tage stilling til tilsynsordning. 
Beretning om tilsyn vedlægges referatet og lægges på skolens hjemmeside. 
Beretning om tilsyn godkendt. 
 
8. Indkomne forslag 
Ingen 
 
9. Eventuelt 
Mette Jensen: Referaterne fra bestyrelsesmøderne bør være mere informerende. 
Det vil bestyrelsen fremover være opmærksom på. 
 
Mette Jensen spørger til opsigelse af en lærer samtidig med, at der fortsat er ansat 
vikarer. 
Mogens Olesen forklarer, at vikarer går ind og dækker tilfældigt opståede vikartimer og 
planlagte vikartimer, som jo ikke udgør et helt lærerskema. Desuden skal der tages 
hensyn til fagkombinationerne. 
 
 
Referent: Jytte Rasmussen   
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