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  Hindholm Privatskole 

Spil dansk 

Udedag 

Forældremøder 

Informationsmøde om Hindholm Privatskole 

Parkering 

Strålende solskin og kun ganske let vind var de perfekte rammer for 
årets udedag, som igen gik til skov og strand ved Bisserup. Elever-
ne fra 0. - 8. klasse løste diverse natur/teknik/biologi-opgaver. Ele-
verne i 9. og 10. klasse var samtidig til uddannelsesmesse i Ring-
sted. 
 

Se billeder fra udedagen her. 

Skolen får indimellem meldinger om, at forældre standser i svinget 
ved skolen for at sætte elever af. Der foretages u-vendinger, og ele-
verne går selv over vejen fra sportspladsen til skolen. 
Al parkering og standsning skal foregå på Hindholm Efterskoles 
parkeringsplads. 
Læs mere om parkering i månedsbrevet fra august. 

Der er spil-dansk-dag torsdag den 28. oktober med fællessang i 
gymnastiksalen med alle elever, ansatte og forhåbentlig en masse 
forældre.  
Vi synger nye og gamle sange, akkompagneret af Ole Kert på bas, 
Kaj Haugaard på trommer, Jesper Parlo på synthesizer og skolele-
deren på klaver. 
I år begynder arrangementet kl. 8.30. og det varer ca. 1 time. 
Til de morgenfriske forældre er der kaffe og brød i fællesrummet fra 
kl. 8. Der er ikke almindelig morgensang denne dag. 

Vi er nu ved at være gennem første runde af forældremøderne. De 
er forløbet som forventet, bortset fra at der i flere klasser har været 
mandefald på op mod 1/3 af forældrene - det vil sige, at forældre til 
6 - 7 elever ikke møder op.  
På møderne er det især den sociale side af skolegangen, der lider 
under fraværet. Fælles indsigt i og forståelse for klassens sociale liv 
og evt. problemer er nødvendig for at skolen i samarbejde med alle 
forældre kan gøre skolegangen optimal. Vi forventer derfor, at alle 
elever er repræsenteret ved de kommende forældremøder.  

Skolen holder informationsaften mandag den 1. november kl. 19 i 
bygning E. 
Det er et offentligt møde, hvor vi fortæller om skolegangen her hos 
os. Målgruppen er den kommende børnehaveklasse og 10. klasse 
og så for øvrigt alle, der gerne vil høre om Hindholm Privatskole. 

Hindholm  
Privatskole 
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I månedsbrevet fra august kan man læse om baggrunden for, at 
eleverne fra 8. til 10. klasse (og senere også 7. klasse) skal med-
bringe egen computer til skolebrug. 
 

Råd og vejledning ang. køb af elevcomputer kan læses her. 

6. kl. tur 

Køb af egen computer 

6. klasse har været på en 3-dags tur til Svenstrup Naturskole. En 
begivenhedsrig tur med en masse undervisning og diverse aktivite-
ter.  
 

Se billeder fra turen her. 
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I månedsbrevet fra juli skrev vi, at alle elever fra 8. - 10. klasse skal medbringe egen compu-
ter til skolebrug fra 1. februar 2011. Fra skoleårets start i august 2011 skal alle elever i 7. - 
10. klasse medbringe egen computer. Nu nærmer vi os så småt 1. februar, så måske skal 
der investeres i computer i nær fremtid. 
 
Ang. køb: 
De billigste tilbud på computer findes formodentlig på nettet eller i tilbudsaviser fra diverse 
butikskæder. Garanti og service bør sammen med prisen indgå i overvejelserne. 
 
Avancen på computere er så lille, at kæderne, fx Fona, ikke vil indgå aftale med os. De kan 
ikke konkurrere på priserne, men mener naturligvis, at deres serviceniveau er højere end 
lavprisbutikkernes. 
 
Minimumskrav til computeren 
 
Processor:  1,6 Ghz 
 
RAM:   2 GB 
 
Harddisk:   80 GB 
 
Optisk drev:  Ikke nødvendigt, da programmerne hentes via skolens server eller  
                                  internet. 
 
Lyd:    Høretelefon. Alle skal have høretelefoner med som en del af  
                                  computerens tilbehør. 
 
Netværk:   Skolens trådløse netværk kører både g/b/n, og understøtter 802.11 n   
                                  på 5 GHZ. Computeren skal have trådløst netværkskort, der som  
                                  minimum accepterer g/b 
 
Operativsystem: Windows XP / Vista / Win7 
 
Programmer:  Alle programmer, der skal bruges i skoletiden, hentes på skolens  
                                  server. Vi anbefaler ”Open Office”, som er gratis og kan downloades  
                                  fra nettet. 
 
Sikkerhed:  Computeren skal have et antivirusprogram, der sikrer løbende  
                                  sikkerhedsopdateringer. 
 
Vi anbefaler en lille bærbar computer i robust design med minimum 10” skærm. 
 
Hver elev vil få stillet et aflåseligt computerskab til rådighed. 
 
Der vil ofte være mulighed for teknisk hjælp til de mest almindelige pc-problemer. 
 
Kontakt os på privatskole@hindholm for evt. spørgsmål om anskaffelse og brug af egen 
computer. 
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