
   Månedsbrev - april 2011 

  Hindholm Privatskole 

Koncert 

Portoforhøjelse = Gebyrstigning  

Forældrekredsmøde 

Læseundersøgelse i 4. klasse 

Åndernes magt 

Velkommen til 20 nye elever 

Forældremødet den 17. marts om elevtal og skolepenge 
Skolens bestyrelses havde inviteret forældrene til møde for at infor-
mere om de tanker og overvejelser, der har resulteret i beslutnin-
gen om at hæve klassekvotienten i 0. til 6. klasse og om også at 
hæve forældrebetalingen. 
 

Læs mere om mødet her 
 
Læs her uddrag af Lars Frederik Henningsen og Mogens Olesens indlæg 
på forældremødet den 17. marts. 

PIRLS er en meget omfattende international læseundersøgelse, 
som 4. klasse på skolen netop har deltaget i. I alt deltager 150.000 
elever fra mere end 50 lande. 
 

Læs mere her  

- at der er forældrekredsmøde torsdag den 28. april kl. 19.00 i byg-
ning E. Dagsorden er på vej via ForældreIntra.  

1. april fik skolen 20 nye elever. Det var de kommende børnehave-
klasseelever, der nu har forladt deres børnehave for at blive elever 
hos os. De går i SFO’en, og om fredagen deltager de i morgensan-
gen. Vi ønsker jer alle velkomne på skolen. 

På grund af den store portostigning pr. 1. april hæver vi gebyret for 
de forældre, der ikke benytter PBS-systemet. Gebyret stiger fra 25 
kr. til 30 kr. pr. indbetaling. Forhøjelsen sker pr. 1. maj 2011. 

Den årlige koncert blev holdt den 15. marts. Elever fra 1. - 6. klasse 
spillede og sang, og det samme gjorde alle tilhørerne, når fælles-
sangene var i gang.  
 

Se fotos fra koncerten her 

9. og 10. klasse har arbejdet med drama og opførte den 22. marts 
krimikomedien ”Åndernes magt”.  
 

Se billeder fra stykket her 

Emnedage 
13.-15. april er der emnedage. Alle klasser arbejder med miljø - bl.a. 
med affaldssortering, spildevand, produktionsformer og med nuvæ-
rende og fremtidige energikilder.   




Ud over bestyrelsen og ledelsen var der mødt 27 forældre op til mødet, hvor besty-
relsesformanden, Lars Frederik Henningsen, gav den økonomiske baggrund for til-
tagene. Skoleleder Mogens Olesen  fortalte om de pædagogiske konsekvenser og 
udfordringer.  
 


Efter indlæggene var der mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere beslut-
ningen. Spørgsmålene var få og gik især på det udvidede elevtal, og hvordan vi vil 
sikre, at klasserne fortsat vil fungere tilfredsstillende med de flere elever. 
 
Der var hos nogle forældre usikker om, hvor meget skolepengene ville stige. Man 
kunne få den opfattelse, at skolepengene ville stige med 50 kr. hver måned - altså 
med 50 kr. i august, med 100 kr. i september osv. Sådan er det ikke! (Den metode 
ville ellers give skolen uanede muligheder.) 
 
Nej, meningen er, at forældrebetalingen for en elev i fx 6. klasse stiger således: 
 
Skolepenge nu:       921 kr. pr. måned 
Skolepenge i skoleåret 2011/12:   971 kr. pr. måned 
Skolepenge i skoleåret 2012/13: 1021 kr. pr. måned 
Skolepenge i skoleåret 2013/14: 1071 kr. pr. måned 
(+ almindelig pristalsregulering)   
 
Der kom spørgsmål om, om man i stedet for flere elever i klasserne kunne betale 
endnu mere i skolepenge. Det kan man selvfølgelig godt, men for at regnestykket 
skal gå op, skal skolepengene stige med godt 800 kr. pr måned - altså ville foræl-
drebetalingen for en elev i 6. klasse i skoleåret 2011/12 blive 1721 kr. pr. måned, 
hvilket vil betyde, at en stor del af nye og nuværende forældre må vælge skolen fra. 
Derfor vælger vi kombinationen: flere elever + moderat skolepengestigning.  
 
Vi ser ikke 24 elever i klassen som en uoverkommelig hindring. Vores skole er tem-
melig struktureret, vi har gode elever, gode forældre og gode lærere, og vi har rime-
lige pladsforhold.  
 
Mødet sluttede omkring kl. 20.30  
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Økonomi 
Hindholm Privatskole står som alle andre frie grundskoler over for store økonomiske 
udfordringer. Statstilskuddet reduceres voldsomt i perioden 2010 - 2014. Samtidig 
ønsker vi ikke blot at fastholde, men at forbedre og udvikle undervisningstilbuddet til 
eleverne. Derfor må skolen skaffe sig indtægter, og det kan primært gøres via skole-
penge og øgning af antallet af elever i klasserne. Der er tidligere udsendt to breve 
om denne beslutning. 
 
Investeringer 
Vi står over for store investeringer. Interaktive tavler til fællesrum i bygning A, til fæl-
lessalen i bygning E samt  til 7., 8., 9. og 10. klasse. Disse tavler monteres i som-
merferien og er klar til det nye skoleår. De næste to år anskaffes tavler til de reste-
rende undervisningslokaler - i alt 17 tavler, som hver koster 40.000 kr. 
 
Den største investering bliver en totalrenovering af fysiklokalet og en sammenbyg-
ning med det nuværende biologilokale. Det sker i efteråret 2013. Der er budgetteret 
med en udgift på 1,5 mil. kr., og så står vi med et science-lokale (som det så flot 
hedder i dag), der er tip-top. 
 
Selv om skolen er velholdt, skal vi på lidt længere sigt tage højde for udskiftning af 
tage, reparation af gymnastikredskabs-bygning og evt. etablering af egen parke-
ringsplads. 
 
Fra 20 til 24 elever 
Når der på én gang optages 4 nye elever i en klasse, er det uhyre vigtigt, at både 
klassen og de nye elever passer sammen.  
 
Optagelsesprocedure: 
• Indmeldelsessamtale med klasselærer og skoleleder. 
• Læseprøve   
• Elevplan gennemses 
• Evt. henvendelse til nuværende skole, hvis vi er i tvivl. 
• Vurdering af faglige og sociale kompetencer. 
 
Venteliste 
Princippet er, at eleverne kontaktes af skolen i den rækkefølge, skolen har modtaget 
indmeldelsesskemaet. I denne omgang af nye indmeldelser kan vi dog fravige det 
princip fx af hensyn til antallet af drenge og piger i klassen. 
 
Der indmeldes kun det antal elever i en klasse, som vi vurderer klassen kan bære. 
 
Indslusning af nye elever 
 Alle nye elever tilbydes at følge undervisningen 1 – 2 dage i perioden op til som-
merferien. 
 
Hvis klassen har planlagt et arrangement inviteres de nye elever med. 
 







Samtale med klassen om modtagelse af de nye elever, om deres rolle som model 
og om ønsket og uønsket indstilling og adfærd på Hindholm Privatskole. De nye ele-
ver får en personlig hjælper i den første tid.  
 
Kommende børnehaveklasse begynder på skolen 1. april, så indslusningen i børne-
haveklassen begynder i realiteten 4 måneder før den reelle skolestart.  
 
Nødvendige resurser 
Der tilføres de personaleresurser, der er nødvendige, for at sikre velfungerende 
klasser ved overgangen fra 20 til 24 elever. 
 
Udgangspunktet er, at der ansættes en undervisningsassistent på fuld tid til børne-
haveklassen. Der er altså to voksne til de 24 elever i børnehaveklassen. 
 
Desuden ansættes en lærer på fuld tid til 1. - 7. klasse 
 
Endelig ansættes 1 – 2 undervisningsassistenter i 1. – 7. klasse, hvis der er behov 
for ekstra støtte. 
  
Der afsættes de nødvendige resurser til SFO. 
 
Undervisningsassistentens opgave (0. kl.) 
• Hjælpe læreren ved at yde støtte til fagligt svage og udsatte elever. 
• Hjælpe eleverne til at fastholde opmærksomheden på skolearbejdet. 
• Sørge for ro og orden, så lærer og elever får de bedste betingelser for indlæring. 
• Gøre klar til undervisning (IT, div. materialer mv.) 
• Morgentilsyn og frikvarterstilsyn 
• Følge eleverne i SFO / være i SFO til kl. 14.30 
 
Lærerens opgave 
Den nye lærer indgår i lærerkorpset og bidrager med ca. 25 lektioner pr. uge. Lektio-
nerne kan læses af flere forskellige lærere alt efter behov. Timerne bruges i 1. – 7. 
klasse. 
• Mulighed for deletimer i fx dansk og matematik. 
• Mulighed for læsehjælp til svage læsere. 
• Mulighed for læseløft til hele klasser. 
• Mulighed for ekstra udfordringer til stærke elever. 
 
Opfølgning 
• Ekstra opmærksomhed på klassens trivsel. 
• Samtale med den enkelte nye elev. 
• Samtale med klassen. 
• Kontakt til hjemmet i løbet af de første to uger. 
• Klassens lærere vurderer sammen med skolelederen evt. behov for ekstra resur-


ser. 





mogens
Filvedhæftning
Forældremøde 17. marts.pdf




4. klasse på Hindholm Privatskole er blandt de 5000 danske skoleelever, der deltager i PIRLS-
undersøgelsen. Klasserne er udvalgt tilfældigt. Alle klasser har deltaget i undersøgelsen i peri-
oden 7. - 25. marts 2011. 
 
Undersøgelsen består 4 dele: 
1) En meget omfattende læseprøve med tilhørende spørgsmål.  
 
2) Et spørgeskema, der belyser, hvordan eleverne læser, hvornår, hvor meget, og hvad de sy-
nes om at læse. 
 
3) Et spørgeskema til forældrene. 
 
4) Et spørgeskema til lærerne, der underviser klassen. 
 
5) Et spørgeskema til skolelederen. 
 
Alle svarene sendes til Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i København - og alle svare-
ne bliver behandlet fortroligt. 
 
Omkring sommerferien får vi at vide, hvordan vores klasse har klaret sig, sammenlignet med 
alle de andre danske elever. Først i december 2012 foreligger det samlede resultat for under-
søgelsen. 
 


PIRLS betyder: 
Progress in Internati-
onal Reading Litera-
cy Study. 
 
Undersøgelsen hand-
ler om, hvordan læ-
sefærdigheder udvik-
ler sig hen over en 
tidsperiode. 
 
En lignende undersø-
gelse blev foretaget i 
2006. 
 
Læs mere på 
www.dpu.ik/iea 
Www.dpu.dk/pirls 
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Næste månedsbrev kommer i uge 18. 
Mogens Olesen  

Currywurst und Klösse 

Parkering - nu med manual ! 
Temmelig ofte hører vi fra forældrene, at der er kaos om morge-
nen, når elever skal sættes af og biler parkeres. Mange gange 
har der her i månedsbrevet været omtalt, hvordan denne øvelse 
kan foregå mest problemfrit. Men vi tøver ikke med endnu et for-
søg.  
 

Se den nye visuelle parkeringsmanual her 

At læse om, hvad der er typisk tysk, påskebål, havenisser og 
om et museum for den verdensberømte tyske pølse, har været 
noget af det, som 10. klasse har beskæftiget sig med.  
 

Se mere om tysk madkultur her 
 




Afsætning - og så bare videre 
Forældre, som skal sætte eleverne af for derefter med det samme at køre vide-
re, skal holde til højre i alléen og standse der.  
 
Udkørsel: Drej til venstre ved enden af alléen og kør tilbage parallelt med allé-
en.  







Deltage i morgensang eller følge til  
skole 
Forældre, som skal sætte eleverne af for derefter at gå med til morgensang, skal 
dreje til højre ved enden af alléen og 







parkere tæt på cykelstien.  
Nogle forældre er begyndt at parkere ved efterskolens affaldscontainer. Det er 
ikke så smart - faktisk har passagen til parkeringsområdet været næsten lukket 
på grund af denne parkering. 
 
Udkørsel: se billede 1 
 
Det er rigtig smart, at 
 
 







forældrene ikke parkerer i lommen nærmest skolen. Den er smal og uover-
skuelig. Det kan være svært at komme ud igen. Denne plads er til skolens an-
satte.  
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Undervisningen i faget tysk omfatter foruden klassiske emner som integrati-
on, kærlig, venskaber, sport, – selbstverständlich – også tysk geografi, han-
del, politik og kultur.  
 
At læse om, hvad der er typisk tysk, påskebål, havenisser og om et museum 
for den verdensberømte tyske pølse, har været noget af det, som 10. klasse 
har beskæftiget sig med.  
 
At læse om det, er ikke det samme som at være en del af det. En del af tysk-
undervisningen har derfor været at prøve så meget af den tyske kultur, vi nu 
kan, når vi befinder os på Hindholm Privatskole. Derfor bestod tyskundervis-
ning en dag i, ikke kun at læse opskriften -  på tysk - for tilberedning af Cur-
rywurst mit Chilesoße, Klösse, Knödeln, Sauerkraut, men også at tilberede 
den tyske mad og smage på kulturen. 
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