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  Hindholm Privatskole 

HP 2022 

Nogle forældre har haft problemer med at åbne links i månedsbre-
vene. Nu forsøger vi med en anden adgang, og dermed er proble-
met forhåbentligt løst. Skulle der fortsat være links, som ikke kan 
åbnes, så giv os venligst besked. 
 

Prøv lykken 

Eleverne i 7. - 10. klasse har egen pc med i skole. På sidste besty-
relsesmøde blev det besluttet, at også elever i 5. og 6. klasse skal 
medbringe egen pc til skolebrug. For den nuværende 6. klasse træ-
der dette i kraft efter jul, og for den nuværende 4. og 5. klasse bli-
ver det efter sommerferien.  
 

Læs mere her 

Spil dansk 

Rød mand stå - grøn mand gå 

Udedag 

Egen pc i 5. og 6. klasse 

Læseproblemer måske løst 

Arbejdet med HP 2022 går planmæssigt. Inputs fra elever, forældre 
og ansatte er blevet behandlet, og i øjeblikket arbejdes der på at  få 
samlet trådene til en konkret handlingsplan. Bestyrelsen og ledelsen 
holder næste møde lørdag den 3. november. 

I let regn og absolut ingen sol på noget tidspunkt blev udedagen af-
holdt. Alle planer om solcellebiler mv. måtte aflyses. Men der skete 
en hel masse andet. Flere typer løb, bl.a. DJEEO hvor eleverne via 
GPS, computer og mobiltelefoner ledes rundt i området, hvor de 
skulle løse forskellige opgaver. Politiet fortalte krimihistorier fra det 
virkelige liv som afsæt til krimiløb, frugt blev plukket og marmelade 
lavet og….og….. 
 

Se billeder fra udedagen her 

De nye medlemmer af skolepatruljen har nu været på kursus og er 
dermed parat til at passe på de øvrige elever ved indkørslen til sko-
len. Alle elever skal rette sig efter skolepatruljens anvisninger. Det 
forventer vi også, at de voksne gør. 

Torsdag den 25. oktober får den danske musik én over nakken. Den 
dag er nemlig Spil-dansk-dag, og der er en masse sang– og musik-
arrangementer over hele landet. Også på Hindholm Privatskole, 
hvor vi igen synger nye og ældre sange sammen i gymnastiksalen. 
Alle elever og ansatte deltager, og vi håber, at også mange forældre 
vil være med til at sætte sangen i centrum en times tid. Vi begynder 
kl. 8.30, men der er morgenkaffe og brød til de morgenfriske 
(forældre) i fællesrummet fra kl. 8.  
Alle er velkomne. 

http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Månedsbreve/2012/Oktober/Udedag.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Månedsbreve/2012/Oktober/Computer.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Månedsbreve/2012/Oktober/Link%20i%20månedsbrev.pdf


Næste månedsbrev kommer i uge 45  
 Mogens Olesen 

Tirsdag den 30. oktober kl. 19 åbner vi dørene for alle, der har lyst 
til at se og høre om Hindholm Privatskole. Vi fortæller om undervis-
ningen, pædagogikken, dagligdagen, SFO, 10. klasse og meget 
mere.  
Forældre til elever, der er skrevet op til den kommende børnehave-
klasse, bliver inviteret pr. brev, men mødet er åbent for alle, og vi 
håber naturligvis, at mange møder op. 

Informationsmøde om HP 


