
   Månedsbrev - februar 2012 

  Hindholm Privatskole 

Nyt skoleskema 
Vær opmærksom på, at et nyt skoleskema træder i kraft den 12. 
marts. Grunden til det nye skema er, at Anne Katrine Grube går på 
barselsorlov, og det medfører skemaændringer for nogle klasser.  

Bussernes køreplaner ændres jævnligt. Tidligere havde skolerne 
en beskeden indflydelse på ankomst– og afgangstidspunkter, men 
det har vi ikke mere. Det betyder, at ændringer kan give nogle ele-
ver lang ventetid på skolen. Fællesrummet er som regel til rådighed 
for disse elever. De skal blot henvende sig på kontoret. 

Skolens forældrekredsmøde (generalforsamling) afholdes onsdag 
den 25. april 2012. Emner, som ønskes behandlet på forældre-
kredsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 
2012. 

Uge sex 

Ferie uden for ferien 

Ulla Nielsen 

Når man venter på bussen 

Forældrekredsmøde 2012 

Hindholm Privatskole år 2022 

Fravær 

Skolens bestyrelse har netop begyndt et arbejde, der skal sikre, at 
Hindholm Privatskole mange år fremover vil være et attraktivt sko-
letilbud. 
 

Læs mere her 

Mange forældre tager eleverne fri fra undervisning uden for skolens 
ferieplan. Det kan være forståeligt nok, men skolens grundholdning 
er, at ethvert fravær er uheldigt for den enkelte elev, for klassen og 
for den samlede undervisningskvalitet. 
Ofte er det et forældreønske, at lærerne giver lektier for til ferien. 
Måske kan det i enkelte tilfælde lade sig gøre - fx hvis der skal læ-
ses en bog, og klassesættet er leveret til skolen - men hovedreglen 
er, at det er eleven, der skal indhente det forsømte efter ferien. 

Emnedagene er i år flyttet. Normalt ligger de tre emnedage umid-
delbart før påskeferien, men i år er de flyttet til uge sex - netop fordi 
emnedagene handler om seksualundervisning. 
Information om dagene kan ses på ForældreIntra og ElevIntra. 

Efter 15 års ansættelse på Hindholm Privatskole er rengøringsassi-
stent Ulla Nielsen ved årsskiftet gået på pension. Vi takker Ulla for 
en stor arbejdsindsats gennem alle årene og ønsker hende alt godt 
fremover. 

Hvad laver de lærere dog, når de er fraværende? 
 

Læs her 

Næste månedsbrev kommer i uge 10 -  Mogens Olesen 




Hindholm Privatskole er på alle måder en velfun-
gerende skole. Eleverne bliver dygtige, økonomien 
er trods krise og reduktion i statstilskuddet god, 
bygninger og lokaler er velholdte, undervisningsfa-
ciliteterne er i orden, og der er fin søgning til sko-
len. Med dette gode afsæt ønsker bestyrelsen at 
lægge en plan for, hvordan skolen skal udvikle sig 
de næste 10 år, for vi skal sørge for, at vores un-
dervisningstilbud også fremover er attraktivt.  
 
Hvilke kompetencer skal vores elever have, når de 
forlader skolen efter 9. eller 10. klasse år 2022? 
Skal der ske ændringer i fagrækken? Skal der me-
re fokus på IT? På globalisering? Hvilke værdier 
lægger vi vægt på? Hvad skal ændres? 
 
Disse spørgsmål - og mange flere - ønsker besty-
relsen at få besvaret. Derfor vil forældre, elever og 
ansatte blive inddraget i arbejdet med plan 2022. 
Allerede nu er der fastsat et møde med skolens 
forældre den 29. marts. Der kommer naturligvis 
meget mere information om plan 2022. 
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Da skolelederen gik i grundskolen, var lærerne stort set altid til stede. Man kunne oven i kø-
bet få den tanke, at de overnattede i skabene rundt omkring på skolen. Vi havde samme ske-
ma året rundt, og der var stort set aldrig ændringer af nogen slags. Når en lærer endelig var 
syg, blev pedellen ofte indkaldt som vikar, og vi blev så undervist i, hvordan skolens oliefyr 
fungerede, eller vi blev vist rundt i hans lille værksted og så på alle de underlige værktøjer. 
Det var nogle af de bedste timer i min skoletid. 
 
I dag har klasserne vikar i en del flere timer. Eleverne tolker det vel derhen, at deres lærer er 
syg. Det fortæller de derhjemme, og forældre og elever får efterhånden det indtryk, at lærerne 
på Hindholm Privatskole godt nok er noget svagelige.  
 
Sådan er det ikke! 
 
Lærerne kan være fraværende af mange grunde, og sygdom fylder meget lidt - faktisk kun  
3,8 % af alt fravær. 
 
Her er et lille regnestykke: 
 
I skrivende stund har 18 lærere været i skole i 111 dage i dette skoleår. I alt er det 1998 
”lærerdage”. Ud af disse 1998 dage har der været ændringer 282 dage. Det svarer til 14%.  
 
Og hvad er så grundene til, at det har været nødvendigt at lave disse ændringer? Se dia-
grammet og læs forklaring nedenfor. 







Sygdom  
udgør 27% af de 282 dage med ændringer. Der er altså ikke tale om et årligt sygefravær på 
27% - procentregning kan være en vanskelig størrelse). 
 
Afspadsering  
Nogle gange er det nødvendigt at lærere træder til med ekstra arbejde for at få dagligdagen til 
at køre. Den ekstra tid skal så afspadseres på et andet tidspunkt. 
 
Feriefridage og erstatningsferier  
Overenskomstbestemt 
 
Kurser og møder 
Efteruddannelse og møder med kolleger, forældre, psykologer mv. 
 
Omsorgsdage mv.  
Overenskomstbestemt 
 
Elevaktiviteter 
Når en lærer er på tur med en anden klasse, når der er projektuger, når der øves skuespil 
osv., er der vikar på lærerens normale timer. 
 
Elevsamtaler 
To gange om året bruger hver klasselærer 2 - 3 dage til samtale med elever fra klassen. Der-
for vikar på de normale timer.  


Når emnet tages op i dette månedsbrev er det ikke fordi, nogen har ønsket en forklaring på 
fravær. Men vi hører dog bemærkninger om, at nu er den og den lærer syg igen.  
 
Ovenstående viser, at vi egentlig har et godt helbred, og at vi har en skole, hvor der sker en 
masse, og at der derfor bruges ekstra lærerresurser til nogle klasser og aktiviteter, men andre 
klasser så får vikar. Oftest er der lavet gode vikarbeskeder, og da vi har gode og erfarne vika-
rer, så kører undervisningen - også i vikartimerne - efter planen. 
 
Til gengæld er jeg ret sikker på, at ingen af vores elever ved, hvordan skolens varmesystem 
fungerer. 
 
Mogens Olesen 
skoleleder 
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