
   Månedsbrev - juli 2012 

  Hindholm Privatskole 

Ny børnehaveklasseleder 

Næste månedsbrev kommer i uge 35  
 Mogens Olesen 

Næste skoleår begynder tirsdag den 14. august kl. 7.50. 
 Læs om transporttilskud, om fripladstilskud, om pc-skabe mv. 
 

Læs her 

- var der ikke, men en masse røg og flammer, da stort set samtlige 
ansatte var på brandslukningskursus den 2. juli. 
 

Se de højdramatiske billeder her 

Kontoret er lukket uge 28 - 29 - 30. Der er dog nogen på skolen he-
le ferien, nemlig pedellerne, håndværkere eller SFO-personalet.  

Ny lærer 

Årets telttur 

Skolen i ferien 

Praktiske oplysninger om næste skoleår 

Brand på Hindholm Privatskole 

Skolen har ansat en ny børnehaveklasseleder som afløser for Ulla 
Mai Komi, som er flyttet fra området. Den nye børnehaveklassele-
der er Anna Poulsen. Hun har 19 års børne– og pædagogerfaring. 
Vi byder Anna Poulsen velkommen på skolen.   

Tine Friis Scheby er ny lærer på HP. Hun kommer fra en lærerstil-
ling i Slagelse, og hun har tidligere arbejdet på Gyldendals Forlag 
med udgivelser af undervisningsmateriale til faget matematik. Tine 
skal bl.a. være matematik– og klasselærer i 4. kl. og matematiklæ-
rer i 1. kl. Vi byder også Tine velkommen på skolen. 

Traditionen tro blev skoleåret afsluttet med telttur på skolen fra tors-
dag til fredag. Der var masser af aktiviteter, men også tid til hygge i 
og omkring teltene. Dejligt vejr hele torsdagen - voldsom regn fre-
dag, men en dejlig afslutning var det! 
 
Se billeder fra teltturen her 

 
Hindholm Privatskole 

ønsker alle elever og forældre 
en god sommerferien 

 

På gensyn den 14. august 
 

Mogens Olesen 
skoleleder 
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Information om skolestart 2012-13 
Herunder følger nogle praktiske oplysninger om det kommende skoleår: 
 
Første skoledag 
Første skoledag er tirsdag den 14. august. Dagen begynder kl. 7.50 med morgen-
sang i gymnastiksalen. 
 
Den første skoledag er klasselærerdag. Skoledagen 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 
”Information”. 
 
Skoleskemaer 
Klassernes skoleskemaer kan ses 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 til nye elever i 8. - 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 2012-13 er tilskuddet 85 kr. pr. km pr. år. Tilskuddet modregnes i skole-
pengene hver måned. Muligvis reguleres tilskuddet fra 1. januar 2013. 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. 
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Ansøgning om tilskud til transport i skoleåret 2012-13 
 



      Elevens navn: _________________________________________   
 
     Cpr. nr.:           ____________ - ________   
 
     Klasse i skoleåret 2012-13:  _____ 
 
 
 
     Dato:                _________________________________________ 
                                             Forældreunderskrift 
 
 
 
 
           
           Udfyldes af skolen: 
 
          Tilskud i alt: ___________________         Tilskud pr. måned: ________________ 
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