
   Månedsbrev - februar 2011 

  Hindholm Privatskole 

Forældrekredsmøde 

Fritagelse fra undervisning  

vinterfest 

Næste månedsbrev kommer i uge 9  
 Mogens Olesen 

5. kl. på tur 

Nøgle-depositum 

En del elever fritages fra undervisning, fordi familien skal på ferie 
uden for skolens ferieplan. 
 

Læs her om skolens holdning og om fritagelse via ForældreIntra. 

5. klasse har været på tur til København.  
 

Læs om turen 

Som bekendt skal eleverne i 7. - 10. klasse have egne computere 
med fra 1. marts. Elevskabene leveres i vinterferien og sættes op i 
klasserne i den efterfølgende uge.  
For at få nøgle til skabene, skal der indbetales et nøgledepositum 
på 100 kr., som anvendes i tilfælde af, at en nøgle bliver væk. 
Beløbet bedes indbetalt senest den 1. marts  
på konto nr. 3511-10515947 

Forældrekredsmødet afholdes torsdag den 28. april. Forslag, 
som ønskes behandlet på mødet, skal være skolen/bestyrelsen i 
hænde senest 1. marts.  
Endelig indkaldelse med dagsorden udsendes via ForældreIntra 
primo april. 

Indskolingsklasserne, 0. - 2. klasse, har netop afholdt vinterfest. 
Eleverne opførte ”Kong Midas har æselører” 
 

Se billeder her  




En del elever fritages for undervisning, fordi familien skal på ferie uden 
for skolens ferieplan. 
 
Skolens grundholdning er, at fraværet er uheldigt for eleven og klassen 
rent undervisningsmæssigt. Fravær skal begrænses mest muligt. Men 
selvfølgelig har vi forståelse for forældreønsket. 
 
Nogle gange beder forældrene om, at eleverne får lektier med på ferien. 
Det ønske kan måske imødekommes, fx hvis klassen skal i gang med en 
roman eller lignende. Men ellers vil vi ikke forcere en planlægning for at 
kunne give lektier for. Eleven skal indhente det forsømte efter ferien. Og 
endelig bliver ferien nok bedre, hvis man ikke tager lektier med i baga-
gen.   
 
Indtil nu skulle ønske om fritagelse i mere end én dag ske skriftligt 
(seddel eller kontaktbog), men i disse ForældreIntra-tider er det også mu-
ligt at bruge det system. 
 
Skriv om fritagelsen til Mogens Olesen i ForældreIntra. Herefter får I en 
bekræftelse på fritagelsen. 
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5. kl. har været på tur ind til det store København, 
hvor vi bl.a. var på Eksperimentariet.  


Inde i det store forsøgscenter gik vi rundt med sto-
re øjne og stak næsen i alt, hvad vi kunne. Lige 
den dag vi var der den store udstilling ”Body 
World” der var lavet af rigtige, døde mennesker. 
Deres kroppe var plastificerede. De var anbragt i 
forskellige stillinger, som præsenterede vores fan-
tastiske krop på hver sin særlige måde. Der var 
omkring 15 kroppe - lige smukke på deres måde.   


Inde midt i skoven af kroppe så vi dissekering af 
hjerte og lunger. Der var mange spændende ting, 
som vi ikke vidste som at vores hjerte har fire kam-
re. Vi fik lov til at røre og mærke. Og fik en stor for-
ståelse på vores største og vigtigste muskel. Vi 
brugte lang tid på at prøve alle tingene, og vi hav-
de næsten købt hele butikken da vi skulle videre til 
Herlev sygehus.  


Dette fantastiske sted hvor der hele tiden bliver re-
det liv. Det er Danmarks højeste bygning, på 26 
etager og er 120 meter højt. Vi blev kørt op til 25. 
hvor der blev trænet ambulancefolk, og der var 
den smukkeste udsigt.  


Vi startede med at få en forklaring på, hvordan 
man bruger en hjertestarter og hvordan man giver 
hjertemassage. Vi skulle finde ud af hvor mange 
vejrtrækninger vi tog i minuttet, før vi blev sendt ud 
i grupper på fire med en dukke i hver. Dukkerne 
skulle vi lave hjertemassage på og give dem kun-
stigt åndedræt.  


Der var nogle ambulancefolk, der lavede et lille 
skuespil, hvor de demonstrerede, hvad man skal 
gøre, hvis man finder en person med hjertestop. 


Det var meget spændende at prøve alle de vigtig-
ste ting, som man meget sandsynligt får brug for 
senere i livet.  


Til sidt tog vi udmattede hjem efter en lang og hård 
dag, der varede helt til kl. 17.30.  


 


Ea Wiimh , 5. klasse 





mogens
Filvedhæftning
5. kl. tur.pdf




Vi har igen i år haft et rigtig fint forløb med skue-
spil. Det er hårdt og ret kedeligt midt i forløbet, 
men her i slutspurten er det sjovt, og i begyndelsen 
er processen hyggelig og inspirerende for mange  - 
både voksne og børn.  
 
I år sluttede vi forløbet med at se en ”Far til fire-
film” – der var også en skoleklasse, der lavede tea-
ter.  
 
Det er ikke alle børn, der får lige meget ud af at 
arbejde med teater, men sådan er det vel med alle 
de opgaver, vi udsætter børnene for. 
 
Vi har i år læst eventyret om Kong Midas med 
æselørerne -  et eventyr skrevet for børn af Jens 
Sigsgård. Både børn og voksne har så gennemar-
bejdet hele eventyret og fundet replikker, der kun-
ne bruges til at fortælle eventyret for et publikum. 
Det er en fin danskopgave, og børnene får replik-
ker, de selv har formuleret - så er de lettere at hu-
ske. 


Marianne Jessen 
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