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  Hindholm Privatskole 

Der tales meget folkeskolereform i øjeblikket. Længere skoledage, 
nye fag, mere bevægelse, flere timer i dansk og matematik og me-
get mere.  
 

Også på HP er vi i gang med reformen. Dele af reformen skal vi 
som fri skole følge fx at gøre idræt i 9. klasse til et prøvefag. Andre 
dele behøver vi ikke følge. 
 

Lærere, ledelse og bestyrelse er i gang med reformarbejdet. Det vil 
sige: finde de gode elementer i reformen, som i HP-udgave kan gø-
re vores skole endnu bedre.   

Der har i flere år været stor søgning til 10. klasse på HP. De sidste 
par år er søgningen dog aftaget. I år er der 8 elever i klassen, og  
der er lidt færre indmeldelser til næste skoleår. 
 

Økonomisk, fagligt og socialt er det ikke holdbart med så lille en 
klasse, og det er derfor besluttet, at skolen ikke tilbyder 10. skoleår 
efter sommerferien. 
 

Vi ved, at der er en del elever i nuværende 8. klasse, som gerne vil 
gå i 10. klasse  her, og vi kan håbe på flere elever udefra vil være 
interesseret i vores skole. Vi vil meget gerne tilbyde 10. klasse igen 
fra skoleåret 2015/16. Så det arbejder vi på.  

I flere år har eleverne deltaget i et sundhedseksperimentarium, 
hvor de har løst diverse opgaver vedr. sundhed og trivsel. 
 

Læs om eksperimentariet her  

Hvad med helbredet? 

10. klasse holder et års pause 

Skolereform på HP 

Koncert 

Links-problemer 

Den årlige elevkoncert blev afholdt den 6. marts. 2. - 6. klasse spil-
lede og sang for en fyldt fællessal. Forældrene lyttede, klappede, 
sang og forsøgte at løse de musik-opgaver, der blev stillet dem un-
dervejs. 
 

Se billeder fra prøverne her  

Vi får indimellem meddelelse fra forældre, som ikke kan åbne links 
i månedsbrevene. Vi beder forældrene kontakte skolen, hvis der er 
problemer. Vi vil gerne vide, hvilken browser, der benyttes.  

Næste månedsbrev kommer i uge 14  
 Mogens Olesen 

http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2014/Marts/Koncert.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2014/Marts/Sundhed.pdf

