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  Hindholm Privatskole 

Fra næste skoleår vil eleverne i 7. - 10. klasse få et nyt fag på ske-
maet, nemlig ”Globalisering”. Èn time om ugen er helliget begiven-
heder og problemstillinger fra den store verden. Der er således ikke 
en fast læseplan. Indholdet styres af det, der sker lige nu eller er 
sket i den forgangne uge. Det nye fag kører i en forsøgsperiode på 
et halvt år. 

Torsdag den 31. maj var afgangselevernes sidste ”almindelige” sko-
ledag. 9. og 10. klasse mødte på skolen til morgenmad. Herefter var 
der besøg i klasserne og diverse aktiviteter, og det hele sluttede i 
gymnastiksalen. Eleverne havde planlagt det hele fint, og vi kunne 
alle helhjertet ønske afgangseleverne held og lykke med de forestå-
ende mundtlige prøver. 
 

Se billeder fra sidste skoledag her 

Den årlige idrætsdag blev afholdt fredag den 1. juni. Elever fra 0. - 
8. klasse var fra morgenstunden i gang med løb, kast, spring og di-
verse boldspil. 
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HP 2022 

Afsked med lærer 

Arbejdet med at lægge kursen for Hindholm Privatskole frem til år 
2022 skrider planmæssigt frem. På nuværende tidspunkt har elever, 
forældre, lærere og SFO-personale givet deres syn på, hvordan 
Hindholm Privatskole fortsat kan være en attraktiv skole og arbejds-
plads. Nu mangler vi det tekniske, administrative personale. Efter 
sommerferien går bestyrelsen i gang med at finde hoved og hale i 
de mange input. 

Det er med stor beklagelse at skolen har modtaget en opsigelse fra 
lærer Janni Andersen. Janni har været ansat på skolen et år og har 
nu fået tilbudt et arbejde, som hun ikke kunne sige nej til. Vi ønsker 
Janni alt godt på den nye skole. 

Næste månedsbrev, som kommer i uge 27, vil handle om det prakti-
ske vedr. næste skoleår. Læg allerede nu mærke til, at første skole-
dag efter sommerferien er tirsdag den 14. august. Det er en dag se-
nere end andre skoler i Næstved Kommune. Til gengæld er lørdag 
den 1. december skoledag. Skolens hjemmeside vil løbende blive 
opdateret til næste skoleår. 

Næste månedsbrev kommer i uge 27  
 Mogens Olesen 
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