
   Månedsbrev - april 2012 

  Hindholm Privatskole 

Forældrekredsmøde 

Arbejdet med plan 2022 er nu skudt i gang. Forældre og de store 
elever har allerede givet input til bestyrelsens videre arbejde. 
 

Læs mere her 

at der er forældrekredsmøde onsdag den 25. april kl. 19 i fællessa-
len i bygning E. Dagsorden er udsendt den 30. marts via 
ForældreIntra.  
Ud over de sædvanlige punkter skal emnet ”Tilsyn” behandles. 
Vi opfordrer forældrene til at deltage i forældrekredsmødet.   

Den 23. april tager 9. og 10. klasse på en uges studietur. 
9. klasse skal med Karina Gehrmann Grubbe og Michael Pedersen 
til Berlin, og 10. klasse tager med Tine Ermose og Torben Sønder-
gaard til London. 
Vi ønsker god tur til alle. 

Hindholm Privatskole år 2022 

Information om software 

Berlin og London kalder 

Så er der serveret! 

 

 

Da vi indførte, at eleverne fra 7. klasse skulle medbringe egen pc, 
anbefalede vi ”Open Office” som et udmærket alternativ til Micro-
softs Officepakke. Imidlertid er der nogle mangler ved programmet, 
som gør, at det undervisningsmæssigt ikke lever op til de krav, læ-
rerne stiller. Det handler primært om mulighed vedr. layout og reg-
neark. 
Derfor vil lærerne fremover udelukkende basere undervisningen på 
Microsofts Officepakke. Vi anbefaler, at eleverne bruger samme 
software.  

Vores elever i børnehaveklassen og SFO er i den grad blevet for-
kælet (læs: bespist) de sidste par dage. 
 

Læs her  

Den årlige elev-koncert blev afholdt den 14 marts. Elever fra 1. - 6. 
klasse viste noget af det, de arbejder med i musiktimerne. 
Det er vanskeligt at tage gode billeder under selve koncerten. 
Men…se billeder fra prøverne her 

I tematimerne har 7. og 8. klasse arbejdet med parafraser. En para-
frase er en fri bearbejdelse af en andens kunstværkværk. 
 

Se mere her 




 
Bestyrelsen havde inviteret til temaaften om 
skolens fremtid. En 10-årsplan, som foræl-
dre, elever og ansatte skal have mulighed 
for at komme med gode ideer til. 
 
29. marts var ca. 30 forældre samlet for at 
udveksle ideer og holdninger. Forældre, 
som ikke kunne deltage i mødet, havde tidli-
gere haft mulighed for skriftligt at give deres 
besyv med. 28 havde benyttet sig af den mu-
lighed. 
 
Eleverne i 7. - 10. klasse har ligeledes arbej-
det med opgaven, og der er kommet mange 
gode ideer på bordet. 
 
Inden sommerferien skal alle ansatte gen-
nem samme mølle, og herefter ligger der et 
stort arbejde for bestyrelsen med at se på 
alle forslagene og dermed få lagt en plan, 
som skal sikre, at Hindholm Privatskole og-
så fremover vil være en attraktiv skole for 
elever og forældre og en attraktiv arbejds-
plads for de ansatte. 
 
Vi informerer løbende om projektet. 
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Vi taler ofte om den gode ånd på Hindholm. 
Men som tidligere nævnt – hvad er den egentlig 
for en størrelse?  
 
Ind i mellem tager vi den lidt for givet, for på 
Hindholm Privatskole er det en selvfølgelighed, 
at vi omgås hinanden med respekt og accept 
på tværs af alder, kultur og køn. Her er et godt 
eksempel på en hverdagssituation, der beskri-
ver den gode ånd mellem eleverne på skolen. 
  
10. klasse havde været i skolekøkkenet og lave 
tysk ærtesuppe med pølser, og da der var mere 
tilbage, blev indskolingen inviteret på suppe i 
skolekøkkenet.  
 
De endte med, at flere af indskolingsbørnene 
spiste flere portioner suppe – måske handlede 
det ikke kun om suppens smag, men også om, 
at det var de ældste elever på skolen, der hav-
de spurgt de mindste, om de ville komme og 
smage deres kogekunst? 
 


Karina Gehrmann Grubbe 







Også hos vores gode nabo - Hindholm 
Efterskole - har man tænkt på, om vores 
små elever nu fik næring nok. I hvert fald 
inviterede man alle SFO-elever til suppe 
og pandekager. Et godt initiativ, som vi 
takker for. 
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  Fællessang      Det er i dag et vejr 
   
  1. klasse     Tankeparaplyen 
 
   4. klasse      C-jam blues 
         Regndråber 
 
  3. klasse      Homba homba 
 
  Fællessang      Tusind stykker 
 
  2. klasse      Efteråret kommer 
 
  Orkester      Er der nogen i himlen? 
 
  Fællessang      Kongens Have 
 
  6. klasse      A teenager in love     
 
  Orkester      I’ll survive 
 
  5. klasse     Tetilia 
 
  Fællessang      Papirsklip   
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