
   Månedsbrev - september 2012 

  Hindholm Privatskole 

Første skoledag efter sommerferien er stadig en festdag for de fle-
ste elever - især for de nye børnehaveklasseelever, selvom de jo 
har været på skolen siden 1. april. 
Gymnastiksalen var fyldt til bristepunktet, og efter velkomst og et 
par sange gik eleverne til klasserne, og skolearbejdet var allerede i 
gang. Velkommen til et nyt skoleår. 

Fredag den 14. september er der udedag. 0. - 2. klasse skal til Bis-
serup for at undersøge ting og sager. De øvrige elever bliver på 
skolen for at arbejde med solenergi, bygge solcellebiler og der skal 
løbes orienteringsløb styret via computer og mobiltelefoner.  
Information sendes på SkoleIntra.   

Skolefotografen kommer på skolen mandag den 3. september og 
tirsdag den 4. september. 
 

Læs om bestilling her 

Første skoledag 

Åben dør 

Hvad er der gang i? 

Udedag 

Fotografen er på vej 

Bestyrelsen 2012/13 

Næste månedsbrev kommer i uge 40 
Mogens Olesen 

Træf for tidligere elever 

Skoleåret 2012-13 bliver (igen) et spændende år på Hindholm Pri-
vatskole. 
 

Læs her  

Sundhedsplejerske Maria Pilegaard holder døren åben for alle, der 
har brug for en konsultation.  
 

Læs om det nye tiltag her 

Bestyrelsen har holdt sit første møde i dette skoleår. Første punkt 
var konstituering.  
 

Se den nye bestyrelse her 

Husk at der er træf for tidligere elever fredag i uge 40, det vil sige 
den 5. oktober. Arrangementet annonceres i ugebladene og frem-
går af skolens hjemmeside. Her vil også være mulighed for tilmel-
ding. 




Opstart 
I sommerferien har der været aktivitet på skolen. Dels er der fore-
taget almindelig rengøring og vedligeholdelse ude og inde, dels er 
gangen på 1. sal i bygning A sat i stand. Helt færdig er den ikke - 
men det er tæt på. 
 
Anden fase vedr. Interaktive tavler er nu udført efter planen. Fra 0. 
til 10. klasse kan vi nu bruge disse tavler. 3. fase er tavler i fysik/
natur-teknik, billedkunst og musik udføres efter planen næste år. 
 
Vi begynder skoleåret med 255 elever. Det er det højeste antal 
nogensinde. Det er ikke et mål i sig selv at have mange elever, 
men det er rart, at der er søgning til skolen, og det giver en vis 
økonomisk tryghed. I øjeblikket er der en enkelt ledig plads i 2. 
klasse og 2 pladser i 8. klasse. 10. klasse er på 18 elever, hvilket 
vi er meget tilfredse med. Der er plads til et par stykker mere med 
den rette indstilling til skolearbejdet. 
 
Kurser 
Stort set alle lærere skal på kurser i dette skoleår. Bl.a. kursus i 
klasseledelse, internationalt samarbejde i Europa, læsning, dansk 
7. - 10. klasse, laboratoriesikkerhed og sammenspil i musik. 
 
Desuden nødvendiggør de nye interaktive tavler kurser for de læ-
rere, der endnu ikke har den store erfaringer på dette område. 
Første kursus er afholdt, og endnu et kursus afholdes i begyndel-
sen af september for de mere erfarne tavlebrugere. 
 
Større opgaver 
Vi skal i gang med tre større opgaver i dette skoleår: 
 
1) Selvevaluering 
På sidste generalforsamling blev det besluttet, at skolen skal over-
gå til selvevaluering som erstatning for den forældrevalgte tilsyns-
førende. Det er en meget stor opgave, som skal være færdig se-
nest april 2016, men vi begynder allerede nu. 
 
2) Fysik/natur-tekniklokale 
Efter planen skal vi i gang med en total renovering af skolens fy-
sik– og biologilokale i efteråret 2013. Det betyder, at vi i forbindel-
se med budgetlægningen for næste kalenderår skal have indarbej-
det udgiften til dette store projekt. Vi er i gang med at undersøge 
behov og muligheder. 
 
3) HP 2022 
Bestyrelsen har søsat projektet ”Hindholm Privatskole 2022”, og 
efter at de ældste elever, forældre og ansatte har bidraget med 
input til, hvordan HP bør udvikle sig de næste 10 år, så går besty-
relsen, ledelse og medarbejderrepræsentanter i gang med at bear-
bejde materialet i weekenden 31. august /1. september.  
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Som sundhedsplejerske vil jeg fremover komme på skolen på en anden måde end 
tidligere. 
 
Det nye er , at jeg vil tilbyde sundhedspædagogiske aktiviteter i 2. - 5. klasse samt i 
7. og 8. klasse. 
 
Eleverne i børnehaveklassen vil blive indkaldt med forældre, mens man i 1., 6. og 9. 
klasse vil blive indkaldt til undersøgelse og snak i grupper. 
 
Eleverne/forældrene får fremover mulighed for at konsultere mig, når der er behov 
for det. Man kan møde op om tirsdagen fra kl. 14.30 til 15.30, hvor der vil være 
ÅBEN DØR. 
 
Indtil nytår 2012 er det følgende tirsdage: 
 
      11. september 
      18. september 
      2. oktober 
      9. oktober 
      23. oktober 
      30. oktober 
      13. november 
      20. november 
      27. november 
      11. december 
      18.december 
      20. december 
 
Med venlig hilsen 
Maria Pilegaard 
Tlf. 24 86 37 20 
 
Telefontid mandag, onsdag og fredag kl. 8.30 til 9.30: 55 88 31 59 
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Bestyrelsen har konstitueret sig således 
 
Formand   Lars Frederik Henningsen 
Næstformand  Hanne Jensen 
 
Øvrige medlemmer Peter Dam 
    Jan Ballegaard 
    Mogens Madsen 
    Preben Klarskov Hansen 
    Michael Lykkegaard  
    (suppl. for Helle Rasmussen) 


Bagerst fra venstre: Mogens Madsen, Preben Klarskov Hansen, Peter Dam. 
Forrest fra venstre: Michael Lykkegaard, Hanne Jensen, Lars Frederik Henningsen 
Fraværende: Jan Ballegaard 
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