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  Hindholm Privatskole 

Skolestart 

Vi har nu gået i skole i 4 uger, og alle klasser er kommet godt i 
gang. Allerede fra første dag var undervisningen effektiv, og alt for-
løber planmæssigt. 
De fleste klasser er fyldt op. I 9. klasse er der ledige pladser, da 
nogle elever har valgt at tage på efterskole, og 10. klasse er en lille 
eksklusiv klasse med plads til flere.  

På HP kommer man på mange ture. Korte, lange, tæt på og langt 
væk. Transport kan være et problem, når man er landskole, men 
dels prioriterer vi turene højt - også økonomisk, dels er forældrene 
altid villige til at hente og bringe eleverne på de kortere ture. Tusind 
tak for det. 
I dette skoleår (4 uger) har 9. og 10. klasse været 3 dage på intro-
tur på Agersø. 6. klasse har været 3 dage på Naturskolen i Svens-
trup, og både 5. og 8. klasse skal i september på en-dagstur. 
 

Se billeder fra 6. klasses tur her. 

Vi er nu klar til næste fase af ombygningen af fysik– og musikloka-
erne.  
 

Læs mere her 

Træf for tidligere elever 

Naturfagslokale og musiklokale 

Lejrture og ekskursioner 

Net-problemer 

Folkeskolereform og Hindholm Privatskole 

Der er megen snak om folkeskolereformen. Den træder i kraft 1. 
august 2014. Gælder den også for Hindholm Privatskole? Nej, ikke 
umiddelbart. De frie skoler er ikke underlagt denne reform. Men 
indholdet i HP2022 omhandler emner og områder, som indgår i fol-
keskolereformen. Så vi er allerede godt i gang med at tage udfor-
dringen op. Lørdag den 14. september holder bestyrelse, ledelse 
og de ansatte en arbejdsdag om HP2022. 

Vi er klar over, at der i øjeblikket er store problemer med at logge 
på Internettet. 
Vores trådløse net burde kunne håndtere, at alle elever er på nettet, 
men der må være en flaskehals et sted. 
Vi er i gang med at få systemet til at fungere optimalt. 

Hvert år - fredag i uge 40 - inviterer skolen tidligere elever til en 
hyggelig snakkeaften, rundvisning på skolen samt mad og drikke. 
Således også i år, den 4. oktober. 
 

Læs om arrangementet og tilmelding her. 

http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2013/September/Naturskole.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2013/September/Naturfagslokale.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2013/September/Tr�f%20-%202013.pdf


Der er mange arrangementer på skolen, som forældrene arrange-
rer. Det er en god ide, og skolen er selvfølgelig til rådighed. Det er 
meget vigtigt, at klasselæreren tidligt informeres om tidspunkt, ind-
hold mv. Betingelser for at låne skolen kan læses her samt på 
hjemmesiden under Information - Generel information - Forældrear-
rangementer. 
 

Normalt er det køkken, fællesrum og gymnastiksal i i bygning A, der 
kan benyttes. Men så længe fællesrummet bruges til musik, kan det 
lade sig gøre at låne SFO-lokalerne.  

Forældrearrangementer 

Næste månedsbrev kommer i uge 40  
 Mogens Olesen 

http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2013/September/For�ldrearrangementer.pdf

