
   Månedsbrev - april 2013 

  Hindholm Privatskole 

Der godt nok noget stille på skolen. I skrivende stund er det lockou-
tens 5. dag. Al undervisning er aflyst - skolen er lukket. Heldigvis 
har 24 nye børnehaveklasseelever deres første skoledag netop i 
dag, så lidt liv er der da. 9. og 10. klasse er kommet af sted på ture, 
som forældrene har overtaget.  
 
På skolen bruger vi de helt specielle omstændigheder til at gøre 
hovedrent i nogle af klasserne, til maling af lokaler, og på kontoret 
er der såmænd ikke den helt store forskel, bortset fra forbruget af 
plaster er mindsket væsentligt. 
 
Vi håber alle på, at elever og lærere vender tilbage, så vi kan få liv 
og normale skoledage.  

Bestyrelsens arbejde med HP 2022 går efter planen. Enhver, der 
har arbejdet med en virksomheds visioner, profil og handlingsplaner 
ved, at det er en vanskelig opgave. Man kan have nogle vældig go-
de diskussioner, men når alle ordene skal konverteres til handling, 
så er det straks sværere. 
Vi er nu i gang med det konkrete - med handlingsplanerne. Besty-
relsen har arbejdet med planerne alene og der har været det første 
af en række møder med lærere og bestyrelse, som har sat yderlige-
re skub i HP 2022. 

Koncert 

HP 2022 

Lockout på HP 

Torsdag den 7. marts var fællessalen fyldt godt op, for der fandt 
den årlige forårskoncert sted. Fin opbakning fra forældre og anden 
familie. Eleverne var dygtige, og stemningen fin.  
 

Se billeder fra koncerten her 

Forældrekredsmøde 

SFO åben for alle tilmeldte elever  

SFO’en er som bekendt ikke omfattet af lockouten. Det betyder, at 
alle de voksne er på arbejde som planlagt. Men der er ikke mange 
børn, så nu er der mange voksne til få børn. Derfor skal forældre 
til tilmeldte SFO-børn ikke tøve med at benytte ordningen. 

Der afholdes forældrekredsmøde (generalforsamling) onsdag den 
24. april 2013 kl. 19 i bygning E. Dagsorden og regnskab er sendt 
via ForældreIntra.  
Formandens beretning ser tilbage på kalenderåret 2012, og den 
indeholder også en ”midtvejs-rapport” om HP 2022. 
Vi håber på stort fremmøde. 



Næste månedsbrev kommer i uge 19  
 Mogens Olesen 

Emnedage 

Tre dage op til påskeferien blev det normale skema ændret, så der 
var emnedage for hele skolen. Der blev undervist på kryds og tværs 
af klasser og lærerteams. Nogle af klasserne fik nye lærere og nye 
fag. 
 

Se billeder fra emnedagene her. 






