
   Månedsbrev - juni 2014 

  Hindholm Privatskole 

Reformen og HP 

Mandag den 2. juni var der inviteret til informationsmøde om skole-
reformens afsmitning på Hindholm Privatskole. 80 forældre havde 
taget imod invitationen og hørte om alt det nye, der vil ske næste 
skoleår. Planerne blev gennemgået og forklaret, ligesom der blev 
fortalt om de overvejelser, der ligger bag beslutningerne.  
 

Læs om reformen og HP her 

5. klasse har i længere tid lavet atletik i idrætstimerne. Der er træ-
net målrettet mod en deltagelse ved Skole OL 2014. Og det lykke-
des. Klassen har opnået resultater, der giver adgang til OL-finalen, 
som afholdes på Østerbro Stadion i København den 18. juni. Vi øn-
sker 5. klasse og idrætslærerne Tine Friis og Jesper Parlo tillykke 
og held og lykke den 18.  
 

Læs om Skole-OL her 

Let overskyet, svag vind og 17 grader, det var de vejrmæssige be-
tingelserne for udedagen fredag den 6. juni. Kongskilde Friluftsgård 
og Fjordhuset på Enø fik besøg af skolens elever. Hjemme på sko-
len blev der slynget honning fra egne bistader, og der var nybagte 
boller med honning til alle elever efter hjemkomsten til skolen.  

9. og 10. klasses sidste skoledag 

Udedag 

”Hindholm Musikskole” 

5. klasse til OL 

Farvel til Anders Thomasberg 

Nogle af skolens elever tager til Næstved for at få instrumentunder-
visning, men hvorfor egentlig ikke lade musikskolen komme til 
Hindholm? Den ide arbejder vi på sammen med School of Music, 
som er en del af forretningen ”Musikhuset” i Næstved.  
 

Læs mere om planerne og mulighederne 

Afgangselevenrnes sidste ”almindelige” skoledag var onsdag den 
28. maj. Efter morgenmad på skolen, stod eleverne for aktiviteter 
og fælles afslutning i gymnastiksalen. I skrivende stund er de 
mundtlige prøver i fuld gang, og det går heldigvis fint. 
 

Se billeder fra sidste skoledag her 

Lærer Anders Thomasberg har valgt at gå på efterløn efter dette 
skoleår. AT blev ansat i november 1985, og han har primært un-
dervist i matematik og fysik. Desuden har han i en længere periode 
været lærernes tillidsmand og en del af skolens IT-team. 
Vi takker Anders Thomasberg for lang og tro tjeneste og ønsker 
det bedste for den nye efterløns-tilværelse.  

http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Diverse%20tekster/Musikskole.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2014/Juni/Sidste%20skoledag.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2014/Juni/Informationsm�de%20om%20reform%202.%20juni%202014%20-%20PDF.pdf
http://skoleol.tv2.dk/finalestaevne-2014/


Næste månedsbrev kommer i uge 27  
 Mogens Olesen 

Skolen har ansat lærer Susanne Gregersen. Susanne kommer fra 
en skole i Roskilde, og hun skal bl.a. undervise i matematik og fysik. 
Vi ønsker Susanne Gregersen velkommen på skolen.  

De sidste par uger inden sommerferien vil der ske en del lokaleæn-
dringer. Det betyder håndværkere på skolen og lokaler, som i en 
kort periode ikke kan anvendes som vanligt. Der er lagt planer for 
diverse klasseflytninger, så ulemperne bliver så få som muligt - men 
lidt kaos skal vi nok indstille os på.  

En lille smule kaos 

Goddag til Susanne Gregersen 

Næste månedsbrev kommer i uge 27 og vil indeholde informationer 
om næste skoleår. Ferieplanen for 2014/15 er lagt på hjemmesi-
den. Vær opmærksom på, at lørdag den 29. november er skoledag 
(klippedag), og at erstatningsfridagen er mandag den 22. decem-
ber.  

Næste skoleår 


