
   Månedsbrev - april 2014 

  Hindholm Privatskole 

Onsdag den 23. april kl. 19 afholdes det årlige forældrekredsmøde. 
Ud over de faste punkter på dagsordenen, vil bestyrelsen fremlæg-
ge planen for skolens udvikling frem til år 2022, den såkaldte  
HP2022. Fremlæggelsen vil ske i umiddelbar forlængelse af foræl-
drekredsmødet. 
 

Til forældrekredsmødet kan man møde op uden tilmelding, men øn-
sker man også at deltage i den del af aftenen, der handler om 
HP2022, så skal man tilmelde sig senest den 21. april via Forældre-
intra. 
 

Indkaldelse med dagsorden og div. oplysninger er sendt via Foræl-
dreintra.  
 

Indkaldelsen kan også læses her. 

Som nævnt i sidste månedsbrev arbejder vi med en HP-udgave af  
den reform, som bliver folkeskolens virkelighed fra næste skoleår. 
Det er et spændende, men også vanskeligt arbejde. Der er mange 
bolde i luften lige nu. Vi håber dog at, at vi har grebet dem alle sam-
men den 2. juni, for den dag inviterer vi til informationsmøde om re-
formen på HP. Invitation udsendes senere. 

Hvor lang bliver elevernes skoledag fra næste skoleår? Vi er klar 
over, at mange gerne vil have svar på netop det spørgsmål. Det 
kan vi godt svare på allerede nu: Indskolingen går i skole til kl. 
13.40 - øvrige klasser har fri senest kl. 14.50. Dette dog under for-
udsætning af, at bustiderne passer. Vi er i kontakt med busselska-
bet. På informationsmødet den 2. juni fortæller vi bl.a. om, hvordan 
skoledagen er opbygget og dermed også om, hvorfor skoledagen 
bliver forlænget lidt . 

Skoledagens længde 

Oplæsningsfinale 

Office 365 

Forældrekredsmøde og HP2022 

Møde om skolereformen på HP den 2. juni 
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Vi undersøger i øjeblikket, om vi som skole kan abonnere på Micro-
soft Office 365. Hvis vi kan, og hvis økonomien ser fornuftig ud, så 
vil hver elev på skolen få en fuld officepakke og løbende opdaterin-
ger uden beregning. Om en måned eller to ved vi mere og informe-
rer hurtigt om indhold og muligheder.     

Dansklærerforeningen afholder hvert år en oplæsningskonkurren-
ce. I forbindelse med H.C.Andersens fødselsdag den 2. april kon-
kurrerer skoleelever i 7. klasse over hele landet om, hvem der er 
den bedste til at oplæse et af forfatterens eventyr. Hindholm har 
deltaget mange gange og har altid nået gode placeringer. Toppen 
var et Danmarksmesterskab for nogle år siden. I år er Stine Kri-
stensen nået til finalen, som finder sted i Odense den 9. april. Vi 
ønsker held og lykke! 

http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2014/April/For�ldrekredsm�de%20dagsorden%202014.pdf


Næste månedsbrev kommer i uge 19  
 Mogens Olesen 

På mandag den 7. april tager skolens 9. og 10. klasse på  en uges 
tur til henholdsvis Berlin og London. 
 

Klasserne har forberedt turene i undervisningen, og lærerne har 
sammensat et fyldigt og seriøst program, som giver eleverne en 
spændende storbykulturoplevelse. Vi ønsker god tur til elever og 
lærere. 

Kulturtur 

2. klasse sælger bøger 

2. klasse har lavet et lille forlag og har 6 titler på salgslisten. Bøger-
ne sælges tirsdag den 8. april kl. 11.30 i fællesrummet. 
 

Læs mere her 

http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2014/April/2.%20klasse.pdf

