
   Månedsbrev - marts 2012 

  Hindholm Privatskole 

Nyt skoleskema 
Vær venligst opmærksom på, at der er nyt skoleskema fra og med 
den 9. marts og ikke fra den 12. marts, som det fremgik af sidste 
månedsbrev. 

Den 8. og 13. marts er der skole-hjem-samtaler i 4. - 8. klasse. Tids-
planen lægges på ForældreIntra. 
Normalt foregår tilmelding via ForældreIntra, men lige netop med 
disse SH-samtaler er det anderledes: Seddel med hjem - udfyldning 
- retur til skolen. Denne måde anvendes for at lægge en tidsplan 
med så lidt ventetid for elever/forældre som muligt.  
Fremover adviserer vi på ForældreIntra om, at disse sedler er sendt 
med eleven hjem. Nogle elever glemmer nemlig at aflevere der-
hjemme.  

Så er der koncert! 

Skole-hjem-samtaler 

Hvor ska’ vi hen, du? 

Den årlige koncert afholdes onsdag den 14. marts i fællessalen i 
bygning E. Det er elever i 1. - 6. klasse, der viser noget af det, de 
arbejder med i musiktimerne. Koncerten begynder kl. 19, og den 
varer ca. 1½ time. 
Forældre, søskende og øvrig familie er meget velkomne til denne 
hyggelige musikaften med optræden og fællessang.. 

Bestyrelsen inviterer til temamøde om ”Hindholm Privatskole år 
2022”. Mødet afholdes torsdag den 29. marts kl. 18. Vi indleder mø-
det med et let måltid, hvorefter den fremtidige kurs diskuteres. 
Tilmelding til mødet samt yderligere oplysninger er lagt på 
ForældreIntra.  
Har man ikke mulighed for at deltage i mødet, kan man alligevel bli-
ve hørt. På tilmeldingen (på ForældreIntra) er det muligt skriftligt at 
give bestyrelsen inspiration til det videre arbejde med 2022-planen. 
Frist for tilmelding og skriftlige bidrag: 26. marts  
 

Se invitation her            Læs mere om baggrunden her  

Næste månedsbrev kommer i uge 15  
 Mogens Olesen 




Bestyrelsen på Hindholm 
Privatskole har igangsat et 
arbejde, der har fået ar-
bejdstitlen ”Hindholm Pri-
vatskole 2022”. Som over-
skriften angiver, er vi i gang 
med visioner for fremtidens 
Hindholm. Vi har sat det 
lange lys på og vil forsøge 
at udarbejde et oplæg, som 
kigger 10 år frem. 10 år kan 
synes som lang tid, men 
tænk blot på, at vi faktisk 
taler om den kommende 
børnehaveklasses skolefor-
løb på Hindholm.  


En af bestyrelsens opgaver 
er at sikre sig, at der også 
er skole på Hindholm om 
10, 15 og 20 år. Det er i 
denne kontekst, at dette 
visionsoplæg skal bruges. 
For at komme så langt 
rundt om emnet og få et 
brugbart materiale, er det 


vigtigt, at alle interessenter 
på Hindholm bliver inddra-
get. Det betyder, at både 
elever og ansatte også ar-
bejder med visioner. Det er 
derfor naturligt, at også for-
ældrekredsen skal arbejde 
med visioner. Dette er da 
også en enestående mulig-
hed for at være med til at 
forme fremtidens skole på 
Hindholm.  


Selve forløbet skulle meget 
gerne munde ud i en ende-
lig vision, som vi stiler efter 
at have klar inden årets ud-
gang.  


Det er bestyrelsens forvent-
ning, at forældrekredsen 
bakker op om dette vigtige 
arbejde ved at møde op en 
enkelt aften for at hjælpe 
vores fælles skole videre 
langt ud i fremtiden. 


Vi afholder et forældrekredssemi-
nar omkring Hindholm Privatskole 
2022 d. 29. marts 2012 kl. 18.00 i 
fællessalen. Efter en kort intro-
duktion vil skolen være vært ved et 
let måltid.  


Herefter vil arbejdet foregå både i 
plenum og i grupper dog på en 
måde, så grupperne altid er så 
store, at der kan arbejdes indgå-
ende, og meninger kan brydes. 


Det er skolens håb, at rigtig man-
ge medlemmer af forældrekredsen 
vil møde op og give deres syn på 
fremtidens Hindholm Privatskole. 





mogens
Filvedhæftning
Hindholm Privatskole 2022.pdf




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. 





mogens
Filvedhæftning
Plan 2022.pdf


