
   Månedsbrev - juli 2011 

  Hindholm Privatskole 

Ny lærer ansat pr. 1. august 

Telttur 

Skoleåret 2011-12 

Årets telttur forløb fint trods heftig, vedvarende regn. Lejrbål og 
Stratego blev aflyst. Til gengæld var der film og hygge i fællessalen. 
En del elever rykkede indendørs, da teltene ikke kunne stå for vejr- 
liget. Det er første gang på 15 år, at vi har måttet ændre planerne 
for turen. Alligevel var det en god afslutning på skoleåret.  

Årsskriftet 2011-12 er givet med eleverne hjem tirsdagen før som-
merferien. Det sendes til alle nye elever. 
Årsskriftet beskriver nogle af de aktiviteter, der er foregået i det for-
gangne skoleår. Læs om de udvalgte aktiviteter i hver klasse og læs 
bestyrelsens beretning. Så får man et godt billede af et skoleår, 
hvor der - som sædvanligt - er sket en hel masse.  
Hvis årsskriftet af en eller anden grund ikke er nået frem, så kom på 
skolen og få et eksemplar. 

Ledige pladser - Grib muligheden 

Undervisningsassistent i børnehaveklassen 

Årsskrift 

Næste skoleår begynder mandag den 15. august. I forbindelse med 
skolestarten er der en hel række praktiske oplysninger. Læs her  

Skolen har ansat Janni Andersen, som kommer fra en lærerstilling 
på Kirkeskovskolen i Slagelse Kommune. Janni er 43 år og har 18 
års erfaring som lærer. Hun har allerede været på besøg et par gan-
ge, har deltaget i det sidste rådsmøde og har været med til pæda-
gogisk dag den 28. juni. Vi ønsker Janni velkommen på skolen.  

I forbindelse med elevtalsudvidelsen blev det besluttet, at der skulle 
ansættes en ekstra medhjælp i børnehaveklassen. Det bliver Mette 
Tordrup, som også arbejder i SFO’en. Mette kender ”Hindholm-
kulturen”, og det er vigtigt, når så mange nye elever skal fungere 
godt sammen. Samtidig er Mette bindeleddet mellem skole og SFO. 
Planen er, at når vi når 1. april 2012, så er Ulla Mai alene med bør-
nehaveklassen, og Mette tager sig af førskolebørnene i SFO’en.  

Hindholm Privatskole 
2010/11 

Efter sommerferien vil der være 247 elever på Hindholm Privatskole. 
Så mange har der aldrig været før. Af de 247 vil 61 elever være helt 
nye, nemlig børnehaveklassen, de 15 nye i 10. klasse samt de ele-
ver, der er kommet ind i klasserne ved den øgede klassekvotient. 
Men der er stadig ledige pladser i 1. kl. (4), 3. kl. (3), 4. kl. (1), 5. kl. 
(1), 9. kl. (4), 10. kl. (2). Spred det glade budskab til venner og be-
kendte, hvis de leder efter en overskuelig, dynamisk og grundig pri-
vatskole. I ferien kan skolen kontaktes på privatskole@hindholm.dk.  




Information om skolestart 2011-12 
Herunder følger nogle praktiske oplysninger om det kommende skoleår: 
 
Første skoledag 
Første skoledag er mandag den 15. august. Dagen begynder kl. 7.50 med morgen-
sang i gymnastiksalen. 
 
De to første timer er klasselærertimer. Herefter følges det almindelige skema. Sko-
ledagen slutter for alle efter 5. lektion, det vil sige kl. 12.45. 
 
Forældre er som altid velkomne, og denne dag er der kaffe og te efter morgensan-
gen. 
 
Kalender 
Aktivitetskalender med forældremøder, ture mv. kan ses på skoleintra. Husk at væl-
ge ”Næste skoleår”, indtil 1. august.  
 
Ferieplan 
Ferieplanerne er opdaterede på Forældreintra og på hjemmesiden under 
”Aktiviteter”. 
 
Skoleskemaer 
Klassernes skoleskemaer kan ses på Skoleintra.  
 
Klasselister mv. 
Som bekendt kommer der en del nye elever til næste skoleår. De fleste af dem har 
været på besøg i klasserne, og nogle har endda været på ture med klassens elever 
og forældre. Klasselister og kontaktoplysninger til de nye elever og forældre ligger 
på Skoleintra. 
 
Computer med i skole 
Elever i 7. - 10. klasse skal selv medbringe pc til skolebrug. I Månedsbrevet fra okto-
ber 2010 (Hjemmesiden - ”Nyheder” - ”Månedsbreve”) kan man bl.a. læse vores an-
befalinger vedr. pc til skolebrug. 
 
Til elever i 7. klasse samt nye elever i 7. - 10. klasse: I hvert klasselokale er der et 
elevskab, som bl.a. kan bruges til pc’en. For at få nøgle til skabene, skal der indbe-
tales et nøgledepositum på 100 kr., som anvendes i tilfælde af, at en nøgle bliver 
væk. Beløbet bedes indbetalt senest den 10. august på konto nr. 3511-10515947. 
Beløbet kan også betales kontant den første skoledag. 
 
CPR-nr. (især til nye forældre) 
For at skoleintrasystemet kan fungere optimalt, skal vi bruge forældrenes cpr. - 
nummer. Kontakt venligst Bente Gammelby på 55453114, eller skriv til Bente Gam-
melby på Skoleintra. Efter indtastning i systemet makuleres/slettes nummeret. I sy-
stemet er det krypteret. Ingen kan altså se nummeret. 
 
 







Fripladstilskud (skolepenge og SFO) 
Alle forældre kan søge om fripladstilskud. På baggrund af indtægt og antal hjemme-
boende børn kan der gives et tilskud til nedbringelse af skolepengene. Tilskuddet 
modregnes i skolepengene, når Fordelingssekretariatet, som administrerer syste-
met, har færdigbehandlet ansøgningerne. 
På nedenstående link findes skema til ansøgning. Det udfyldte skema skal afleveres 
på kontoret. Frist for aflevering er 1. september. 
 


Skema til ansøgning om friplads 
 
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 af-
standen får skolen fra Fordelingssekretariatets beregningsprogram ”elbeweb”. Der-
for 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 2011-12 er tilskuddet 85 kr. pr. km pr. år. Tilskuddet modregnes i skole-
pengene hver måned. Muligvis reguleres tilskuddet fra 1. januar 2012. Det skyldes 
usikkerhed om størrelsen den statslige støtte til befordring af elever på privatskoler.  
 
Ansøgningen printes, udfyldes og forsynes med underskrift. Man kan også scanne 
skemaet med underskrift og sende det som mail til privatskole@hindholm.dk. Un-
derskriften skal bruges som dokumentation over for Fordelingssekretariatet. Én an-
søgning pr. barn. 
 
Modtages ansøgningen inden den 20. i en måned, modregnes tilskuddet i skolepen-
gene fra efterfølgende måned. Tilskuddets størrelse vil fremgå af girokort eller PBS-
oversigt. 
 


Skema til ansøgning om tilskud til transport 
 
Hjemmeside 
Skolens hjemmeside opdateres i løbet af sommerferien. 








Ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2011/12



EUNOMIA



Anvendes ved ansøgning om tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolepenge og/eller 
skolefritidsordning på en tilskudsberettiget fri grundskole



Skolens navn og adresse: Skolekode:



Hindholm Privatskole 307004



Hindholmvej 21



4250 Fuglebjerg



Elevens navn:



Elevens personnummer: Klassetrin i skoleåret:



Der søges om tilskud til nedbringelse af :



Forældrebetaling for skolepenge
(kan søges til elever i sprogstimulering, i bh.kl. og på 1.-10. klassetrin)



Forældrebetaling for SFO
(kan søges til elever i  bh.kl. og på 1. - 3. klassetrin)



Udfyldes for hver elev, der ansøges om tilskud til:



Skolepenge og SFO



Elevens navn:



Elevens personnummer: Klassetrin i skoleåret:



Der søges om tilskud til nedbringelse af :



Forældrebetaling for skolepenge
(kan søges til elever i sprogstimulering, i bh.kl. og på 1.-10. klassetrin)



Forældrebetaling for SFO
(kan søges til elever i  bh.kl. og på 1. - 3. klassetrin)



Elevens navn:



Elevens personnummer: Klassetrin i skoleåret:



Der søges om tilskud til nedbringelse af :



Forældrebetaling for skolepenge
(kan søges til elever i sprogstimulering, i bh.kl. og på 1.-10. klassetrin)



Forældrebetaling for SFO
(kan søges til elever i  bh.kl. og på 1. - 3. klassetrin)
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Udfyldes af forældrene:



Udfyldes af begge forældre hvis:
• Forældrene er gift med hinanden
• Forældrene har fælles folkeregisteradresse eller fælles bopæl



Hvis forældrene er skilt, separeret, eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles folkeregisteradresse eller bopæl 
udfyldes nedenstående af:



•  Den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed
      eller



• Den af forældrene på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har 
forældremyndigheden i fællesskab



Ved tilflytning fra udlandet til Danmark i ansøgningsåret, SKAL der vedlægges et dansk forskudsskema.



Hvis forældre er skattepligtige i udlandet og derfor ikke har en dansk årsopgørelse, skal dokumentation for indkomst 
svarende til en dansk årsopgørelse vedlægges.



Ved forældrenes separation eller skilsmisse oplyses dato for separations- eller skilsmissebevilling:______________



Ved dødsfald bedes oplyst hvilken forælder, der er afgået ved døden, samt datoen for dødsfaldet:______________



Er der kun givet oplysning om den ene af forældrene, bekræfter denne ved sin underskrift, at forældrene ikke er gift 
med hinanden og ikke har fælles folkeregisteradresse eller bopæl.



Ovenstående oplysningers rigtighed bekræftes. Med min underskrift giver jeg samtykke til, at de på ansøgningen 
anførte oplysninger videregives til Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 
(Fordelingssekretariatet), og de for Fordelingssekretariatets sagsbehandling nødvendige oplysninger fra offentlige 
registre, herunder oplysninger om økonomiske og civilretslige forhold, kan indhentes i Det Centrale Personregister 
og hos SKAT. Oplysninger fra ansøgningsskemaet og oplysninger indhentet fra offentlige registre anvendes alene 
til Fordelingssekretariatets sagsbehandling og fordeling af det samlede friplads- og opholdsstøttetilskud til friskoler 
og private grundskoler samt til skolens fordeling af det fra Fordelingssekretariatet modtagne friplads- og 
opholdsstøttetilskud til de enkelte forældre/elever.
Oplysninger fra ansøgningsskemaet og oplysninger indhentet fra offentlige registre behandles fortroligt og 
videregives ikke udover, hvad der er nævnt ovenfor. Der kan hos Fordelingssekretariatet og efter reglerne i Lov om 
behandling af persondata fås indsigt i og kræves berigtigelse af de oplysninger, som er registreret og som vedrører 
den registrerede. Ovenstående samtykke er obligatorisk, og der kan ikke ansøges om friplads- og 
opholdsstøttetilskud hos Fordelingssekretariatet, hvis samtykket ikke afgives uden forbehold.



Dato:                      Navn:                                                                                                                     



Dato:                      Navn:                                                                                                                     



Dato:                      Skolens fripladsansvarlige :                                                                              



Skolens berigtigelse af ovenstående elevoplysninger



Forælder 1 (kun biologisk forælder)



Forælder 2 (kun biologisk forælder)



Navn:   



Personnummer:



Adresse: Har fuld forældremyndighed



Har fælles forældremyndighed



Navn:   



Personnummer:



Adresse: Har fuld forældremyndighed



Har fælles forældremyndighed
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ORIENTERING OG VEJLEDNING



Formål
Fripladstilskuddet er en elevsocial ydelse, som er med til at sikre forældrenes ret til at lade børnene undervise i en fri grundskole 
gennem tilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning samt nedbringelse af betaling for 
ophold på en kostafdeling.



Fordeling af fripladstilskud
Tilskudsmodellen er todelt således, at Fordelingssekretariatet forestår fordelingen af fripladstilskuddet mellem skolerne og 
skolerne forestår fordelingen af fripladstilskuddet til eleverne.



Skolen kan få tildelt fripladstilskud på grundlag af ansøgere med et indtægtsgrundlag, der ligger indenfor 
Fordelingssekretariatets fordelingsnøgles indtægtsgrænser. Alle skolens indskrevne og tilskudsberettigede elever pr. 5/9 kan 
komme i betragtning til fripladstilskud hos Fordelingssekretariatet det pågældende skoleår.



Fordelingen af skolens fripladstilskud til eleverne foretages af skolens ledelse. Skolens bestyrelse har ansvaret for fordelingen. 
Skolen er ikke bundet til at følge Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle, men det er en betingelse, ved anvendelse af egen 
fordelingsmetodik/fordelingsnøgle, at der tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til hvorvidt bopælskommunen 
yder tilskud til forældrebetalingen.



Forældrenes adresse, børnenes adresse, forældrenes civilstand samt antal søskende pr. 5/9 er afgørende for beregningen af 
fripladstilskuddet hos Fordelingssekretariatet.



Biologisk forælder
Kun biologiske forældre skal skrives på ansøgningen. Har en elev halvsøskende, hvortil der også ønskes fripladstilskud, skal 
der udfyldes en ansøgning for hver elev.



Separation/skilsmisse
Datoen for separation/skilsmisse bedes påført ansøgningen, da denne oplysning desværre ofte mangler fra CPR. 
Fordelingssekretariatet skal bruge oplysningen til sikring af korrekt tilskudsberegning.



Dødsfald
Til sikring af korrekt tilskudsberegning bedes det ved dødsfald oplyst hvilken forælder, der er afgået ved døden, samt datoen for 
dødsfaldet.



Samtykkeerklæring
Med underskrift af ansøgningsskemaets samtykkeerklæring gives tilladelse til at Fordelingssekretariatet indhenter de for 
sagsbehandlingen nødvendige oplysninger fra det Centrale Personregister og hos SKAT. Oplysningerne, der behandles 
fortroligt, anvendes af Fordelingssekretariatet til beregning af fripladstilskuddet til skolerne og af skolen til fordeling af det 
anviste fripladstilskud til eleverne.



Friskoleloven
§ 17. Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger, og til 
nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling inden for bevillinger, der fastsættes på de årlige finanslove. Tilskud til 
nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning samt nedbringelse af betaling for ophold på en 
kostafdeling fastsættes under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder 
tilskud til skolepengene, forældrebetalingen eller opholdet.



Tilskudsbekendtgørelsen
§ 14. Fripladstilskud kan gives til elever i sprogstimulering og børnehaveklasse samt på 1.-10. klassetrin. Tilskud til nedbringelse 
af forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Opholdsstøttetilskud kan 
gives til elever på 8.-10. klassetrin. Det er en forudsætning for ydelse af fripladstilskud og opholdsstøttetilskud, at eleven ikke er 
fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Elever, som fylder 18 år i løbet af et skoleår, kan få tilskud i resten af skoleåret.
Stk. 2. Opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordning fordeles til den 
enkelte skole ud fra forældrenes indkomstgrundlag, jf. stk. 6, opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det 
kalenderår, hvori skoleåret begynder.
Stk. 3. Hvis forældrene er gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse uden at være gift med hinanden, beregnes 
støtten ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag.
Stk. 4. Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden at have fælles folkeregisteradresse, beregnes 
støtten ud fra indkomstgrundlaget hos den af forældrene,
1.       der har forældremyndigheden, eller
2.       på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har forældremyndigheden i fællesskab.
Stk. 5. Forældrenes samlede indkomstgrundlag, jf. stk. 3, eller den ene af forældrenes indkomstgrundlag, jf. stk. 4, kan 
nedsættes for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved skoleårets begyndelse.
 Stk. 6. Forældrenes indkomstgrundlag består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til 
beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb samt 
tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.
Stk. 7. Skolens fordeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger 
til den enkelte elev sker under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder 
tilskud til skolepengene eller opholdet.
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Filvedhæftning

Fripladsansøgning.pdf








Ansøgning om tilskud til transport i skoleåret 2011-12 
 



      Elevens navn: _________________________________________   
 
     Cpr. nr.:           ____________ - ________   
 
     Klasse i skoleåret 2011-12:  _____ 
 
 
 
     Dato:                _________________________________________ 
                                             Forældreunderskrift 
 
 
 
 
           
           Udfyldes af skolen: 
 
          Tilskud i alt: ___________________         Tilskud pr. måned: ________________ 
 
 
 








mogens

Filvedhæftning

Ansøgning om tilskud til transport i skoleåret 2011-12.pdf





mogens
Filvedhæftning
Skoleåret 2011-12.pdf



 
Hindholm Privatskole 

ønsker alle elever og forældre 
en god sommerferie 

                                                 
På gensyn den 15. august 

 
Mogens Olesen 

skoleleder 

Næste månedsbrev kommer i forbindelse med skolestarten i august  
 Mogens Olesen 

Skolen i ferien 
Der er travlhed på skolen - også i sommerferien. På kontoret arbej-
des på højtryk for at få alting klar til næste skoleår, og pedellerne 
har gang i lokalevedligeholdelse, udearealer og opsætning af inter-
aktive tavler. 
I forbindelse med elevtalsudvidelse skal der foretages småændrin-
ger i nogle klasselokaler. Den største ændring er flytning af en væg 
mellem 5. og 6. klasse.  

Kontoret i ferien 
I hele sommerferien er der nogen på arbejde på skolen. Enten er 
kontoret eller SFO’en åben, eller også er pedellerne på arbejde. 
Kontoret er lukket i uge 29, 30 og 31. 

Nu er det sommerferie 


