
   Månedsbrev - dec. 2011 - jan. 2012 

  Hindholm Privatskole 

Når vinterstormen raser 

Curry Wurst - et tysk samlingspunkt 

Skolefest 

Juleafslutning 

På Hindholm Privatskole er december naturligvis præget af den 
forestående jul. Der er gode traditioner, som vi holder i hævd: 
Morgensangen er udvidet og bl.a. krydret med juletraditioner fra  
fremmede lande. Der er juleklip, julefest, Luciaoptog og fælles 
juleafslutning den 20. december. 
 

Se billeder fra juleklip her                     Se billeder fra julefesten her 

Igen i år var der fin opbakning til årets skolefester. Skolekomedie 
og mad og drikke i hinandens behagelige selskab var program-
met den 17. og 18. november. 
 

Billeder fra skolekomedien kan ses her. 

Den kommende børnehaveklasse er nu etableret. Der er 24 ele-
cer i klassen, og desværre var der mange elever, der ikke blev 
plads til i denne omgang. Eleverne kan begynde i før-skolen 1. 
april 2012, men allerede efter jul begynder puslingegruppen. Det 
er et tilbud til de kommende børnehaveklasseelever om at kom-
me på skolen fredage i de to første lektioner. På den måde får de 
og forældrene mulighed for at møde hinanden og dermed få en 
rolig og tryg start i før-skolen.. 

Puslingegruppe 

Julemåneden på Hindholm 

Tysklærer Karina Gehrmann Grubbe fortæller, hvorfor tysk også 
kan læres i skolekøkkenet og om Curry Wurst, som er meget me-
re end bare en pølse. 
 

Læs her 

Hvad gør vi, når sneen giver transportproblemer til og fra skole. 
Skolen er som hovedregel altid åben i skoletiden - uanset vejret. 
 

Læs her 

Tirsdag den 20. december er sidste dag før juleferien. Der er jule-
hygge i klasserne fra kl. 7.50 - 11. Herefter samles vi i gymnastik-
salen til fælles afslutning. Forældrene er meget velkomne. 

 
 
 
 

 
Mogens Olesen 

 
Næste månedsbrev kommer i uge 5 - 2012  




25. november var der klippedag for alle klasser. 
En del forældre og bedsteforældre var med, og 
det var rigtig dejligt. Klasserne blev pyntet, så 
den gamle skole kunne gå julepyntet ind i de-
cember måned. 
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Børnehaveklassen - 3. klasse holdt julefest den 8. december. Krybbespil, opført af 3. 
klasse, lygtemandsløb, æbleskiver, sodavand og kaffe var de traditionelle ingredienser i 


festen. Mange forældre og bedsteforældre deltog denne aften. 
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Skolefest november 2011 


6. klasse opførte musicalen ”Hver for sig”, som er skrevet til skolen for nogle år siden 
af en tidligere lærer, Anne Lorenzen og Mogens Olesen. Anette Pind var medinstruk-
tør, og Lisa Havegaard arbejdede sammen med 5. klasse med kulisser. Samtidig var 
5. klasse kor og dermed i en slags praktik. Næste år er det jo dem, der skal på scenen. 
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Kan tysk være andet end at bøje verbet sein i nutid? 
 
I november måned, har flere af Hindholms tyskklasser arbejdet med tyske madvaner, 
traditioner og kultur. Og hvorfor så egentlig bruge en del af den ellers boglige undervisning 
på at lave tysk mad.? Kunne man ikke lære det samme ved at læse om maden? 
I fælles mål for faget tysk, står der i slutmålet for 9.klasse blandt andet at: 
 


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at 


• anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om 
levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande 


• drage sammenligninger mellem tysksprogede kulturer og egen kultur 
• vise forståelse for andres levevis og deres kulturer. 


 
Mine refleksioner og planlægning af undervisningen er dernæst gået på elevernes undren 
over, hvordan eksempelvis en Curry Wurst kan have så stor betydning og samlingsværdi 
for det tyske folk. Det er et rigtig godt spørgsmål, og egentlig er det også svært at svare 
på, men lige meget hvor glade vi, som danskere, er for vores frikadelle, får den alligevel 
ikke sit helt eget museum placeret i hovedstaden. Så hvad er det, som gør, at tyskerne 
udstiller og er stolte over en pølse med en varm krydret ketchupsovs? 
 
I 9. Klasse har vi talt om, hvad der samler Danmark som nation og folk. Vi blev enige om, 
at kongehuset bestemt var en et af samlingspunkterne. Men hvad har Tyskland egentlig at 
samles om? De har intet kongehus, de har heller ikke en flaghistorie, som de er videre 
stolte over. Men en Currywurst, som blev opfundet i 50’erne, er en ufarlig ting, som de er 
stolte over, så stolte og traditionsbundne omkring, at de har lavet et museum om 
Currywurstens historie.  
 
I 8. Klasse har vi læst nogle tekster, som omhandler forskellige fødevarer i Tyskland. Vi 
har læst om Knödel, Sauerkraut, det tyske brød og naturligvis deres pølser. Mange af 
eleverne kendte ikke en Weisswurst og Bratwurst. Eller kunne ud fra teksten forstå hvad 
forskellen på en Semmelknödel og en Kartoffelknödel egentlig er. Jeg drog til Tyskland på 
indkøb, og den følgende tirsdag gik vi i de første 2 lektioner i skolekøkkenet. Dagens 
smagsprøver bestod af: Weisswurst, Bratwurst, Knödel, Klösse, sauerkraut, tysk brød med 
Leberwurst, Fleischsalat og Mett med rå løg.  
Til sidst sluttede vi dagen af med at spise tyske Lebkuchen, som er en typisk tysk 
honningkage med chokolade. 
 
Min oplevelse er, at eleverne nyder, når vi laver noget andet i tyskunderviningen og drager 
de sanselige oplevelser med, når det er muligt. Samtidig får de en indsigt og forståelse for 
tyskernes madkultur, historie, levevis og vilkår. 
 


Karina Gehrmann Grubbe, tysklærer 
 
Elevtekst skrevet af Katrine, Nikolaj og Michael 8. Klasse. 
 
Am 29. November haben wir in der Schulküche typisch deutsche Gerichte gegessen . 
Wir haben Bratwurst, Weißwurst und Leberwurst probiert. Die Weisswürste schmeckten 
uns sehr sonderbar.  







Wir haben auch ein Art von Fleisch probiert - Mett irgendwie vergleichbar mit unser 
dänische Tartar.  
Wir haben auch einige Knödel gegessen. Der Knödel ist ein kugel aus Kartoffelmus, er 
wird im 25-30 Minuten gekocht. 
Und zum schluss haben wir Sauerkraut probiert. Sauerkraut ist ein Weisskohl gekocht im 
Essig.  
Und zum Nachtisch haben wir. Lebkuchen gegessen. Diese Kuchen harben uns sehr gut 
geschmeckt.  
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Når der er snestorm gælder følgende: 
 


Om morgenen: 
Forældrene skal holde sig orienteret om de trafikale forhold og fx undersøge, om busserne kører. Dette gøres på 
www.movia.dk . Det er også en god ide at lytte til P4-Sjælland. 
 
Det er ikke nødvendigt at undersøge, om skolen er lukket, for skolen er altid åben! Vi forsøger at gennemføre un-
dervisningen planmæssigt, men møder der kun få elever i en klasse, eller er der lærere, der ikke kan komme frem, så 
ændres planerne naturligvis – men åben er den. 
 
Det er op til forældrene at vurdere, om eleven skal i skole på en sådan snestormsdag. Det er ikke nødvendigt at ringe 
til skolen om evt. fravær. 
 


I løbet af skoledagen 
Forværres de trafikale forhold i løbet af skoledagen, altså mens eleverne er i skole, modtager skolen besked fra bus-
selskabet om, at ”nu kører sidste bus”. Det betyder altså, at busselskabet vurderer, at det om kort tid ikke vil være 
forsvarligt at køre på vejene. 
 
Skolens kontor uddeler herefter en seddel til lærerne med oplysning om, hvornår den sidste bus kører, og om hvor 
den kører fra (formodentlig altid fra Hindholm Terminal). 
 
Herefter gøres følgende: 
 


0.- 2. klasse  
Læreren noterer på en liste, hvem der skal med bussen hjem. Denne seddel afleveres straks til kontoret, som med 
det samme begynder at kontakte busforældrene for at meddele, at eleverne sendes hjem. Får vi ikke kontakt til foræl-
drene, eller kan forældrene ikke nå at tage imod derhjemme, bliver eleverne på skolen – evt. i SFO. Læreren får en 
oversigt fra kontoret over, hvilke elever vi kan sende hjem. Vi sender altså ikke eleverne hjem, hvis det ikke er aftalt 
med forældrene. 
 
På en anden liste noterer læreren, hvem der efter planen skal hentes denne dag. De forældre ringer vi til, efter at bu-
selevernes forældre er kontaktet. Vi ringer til de forældre, fordi de trafikale problemer jo ikke kun gælder busserne, og 
måske vil man gerne hente eleverne før tid. 
 


3.- 4. klasse 
Samme procedure som 0. – 2. klasse dog med den tilføjelse, at elever, der har mobiltelefon, selv skal ringe til foræl-
drene. Vi tjekker, om disse elever får lavet en aftale med forældrene. 
 


5.- 10. klasse 
Eleverne får oplysning om afgangstidspunkt for sidste bus. Vi sender buseleverne af sted uden at kontakte forældre-
ne, idet vi går ud fra, at der er en aftale om, hvad man gør, når man kommer hjem før tid. Øvrige elever bliver på sko-
len, indtil de hentes af forældrene. Vi opfordrer alle eleverne til at kontakte forældrene for at oplyse om den trafikale 
situation. 
 
Ønsker forældre til elever i 5. -10. klasse at blive kontaktet af skolen, inden vi sender eleverne hjem, så skal det afta-
les med skolens kontor. 
 


Generelt 
Skolen lukker ikke, selv om eleverne sendes tidligere hjem med den sidste bus. De elever, som senere bliver hentet 
af forældrene samt de elever, hvis forældre vi ikke har fået kontakt til, kan naturligvis blive på skolen. Efter normal 
skoletid kan eleverne vente på forældrene i SFO’en. Dette gælder alle elever. 
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