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Når sneen kommer  
Når vejret er voldsomt med sne og fyg-
ning, må skolebusserne ind imellem 
give op. Det samme må forældre, der 
bringer deres børn til og fra skole. I en 
sådan situation kan der let opstå usik-
kerhed om, hvorvidt undervisningen på 
skolen gennemføres.  
 
Hovedreglen er:  
Skolen er altid åben, og der undervi-
ses i det omfang, det er muligt. 
 
I Regionalradioen meddeles, hvis bus-
serne ikke kører om morgenen, og det 
er herefter op til forældrene at vurdere, 
om de selv vil sørge for transporten, 
eller lade barnet blive hjemme. 
 
Hvis busserne ophører med at køre i 
skoletiden, får vi meddelelse fra bus-
selskabet om, at nu køres sidste tur. 
Eleverne sendes så med disse busser. 
Fra børnehaveklassen til 4. klasse rin-
ger vi til forældrene og informerer om 
situationen. Ældre elever ringer selv til 
forældrene. Vi opfordrer til, at I der-
hjemme aftaler, hvordan man skal for-
holde sig, hvis man på grund af vejret 
kommer hjem på et uventet tidspunkt. 
 
Ændring i bestyrelsen 

Bent Lund har frem til sommerferien 
fået ansættelse på skolen. Derfor er 
han midlertidigt udtrådt af skolens be-
styrelse. Suppleant er Anders Juhl. 
 

Nyt skema 
Husk at der er nyt skoleskema efter jul. 
Elever i børnehaveklassen til 4. klasse 
fik ved skoleårets begyndelse skema, 
der gælder fra jul til sommerferie. 
5. til 10. klasse får nye skemaer udle-
veret før juleferien, idet der er lavet en 
del ændringer på grund af lærerskift. 
Se ”Vikarsituationen” på denne side. 

Vikarsituationen 
Dette skoleår har indtil nu desværre 
været præget af langtidssygemeldin-
ger. Lige nu er 2 lærere og 1 lærervi-
kar/SFO-ansat langtidssygemeldt. Det 
har medført følgende omrokeringer: 
 
• Anette Pinds timer læses af vikar 

Tove Hansen. 
• AT har overtaget klasselærerfunktio-

nen i 9. klasse. 
• LL har overtaget dansk i 9. klasse. 
• TS har overtaget kristendom og 

samfundsfag i 9. klasse. 
• MP har overtaget samfundsfag i 8. 

klasse 
• Bent Lund har overtaget geografi i 7. 

og 9. klasse samt matematik i 5. 
klasse 

 
Skolen har ansat Anne Katrine Grube 
(lærerstuderende) som fast vikar til bil-
ledkunst i 4. og 5. klasse, teamlærer i 
tilvalgsfag i 7. - 10. klasse og OSO-
opgave i 10. klasse. 
 
TS er på barselsorlov de første 14 da-
ge i januar. Bente Pedersen (uddannet 
lærer) er ansat som vikar i den perio-
de. 

________________ 
 
På trods af det store sygefravær, har 
der været vikardækning på næsten alle 
timer. Det er meget sjældent, at elever 
får fri på grund af en lærers fravær. 
Undervisningen har i det store hele 
fungeret normalt. Men det har været en 
turbulent tid - nok mest for de elever, 
der har brug for megen struktur i løbet 
af skoledagen 
 
Vi håber, at disse ændringer vil resulte-
re i  en god, stabil og sammenhængen-
de undervisning - også for lærerne, der 
for manges vedkommende har påtaget 
sig ekstraarbejde for at få puslespillet 
til at gå op.  



Den 6. december tog 10. klasse til 
Valhøj Skole i Rødovre for at se 3 

teaterstykker på tysk. 
______________________ 

Vi mødtes på skolen lidt i 8, hvor 
”Torbens Busser” hentede os. Humøret 
var højt fra starten. 
     Da vi ankom til Valhøj Skole, fik vi 
nogle rigtig gode pladser på næsten 
forreste række. Vi var nogle af de før-
ste, der kom, så vi sad og ventede en 
halv times tid, men tiden gik stærkt. In-
den vi fik set os om, var salen fyldt. Vi 
vil skyde på, at der var mellem 200 og 
300 skoleelever. 
 
To danske skoleklasser skulle hver op-
føre et teaterstykke PÅ TYSK! Elever-
ne havde selv skrevet stykkerne, og de 
varede mellem 5 og 10 minutter. 
     Vi var meget imponerede over, hvor 
godt de talte tysk. De havde været med 
i en konkurrence, som ”Goethe-Institut” 
havde arrangeret for alle 10. klasser i 
Danmark. De stykker vi så, var de 2 
bedste. 
 
Da de var slut, skulle vi se endnu et 

skuespil, ”Snedronningen”, - eller på 
tysk ”Snee-Königen”. Det blev opført af 
en klasse fra Tyskland, som havde la-
vet en moderne version af H. C. Ander-
sens eventyr. 
     Det var et flot stykke. Skuespillerne 
var gode. De både sang og dansede, 
og de havde valgt nogle gode musik-
numre. Det var lidt svært at forstå alt, 
hvad de sagde i det tyske stykke. Det 
gik lidt for stærkt nogle gange, og der 
var nogle ord, som vi aldrig havde hørt 
før. 
     Vi havde forventet at se den almin-
delige ”Snedronning”, så i starten var vi 
lidt forvirrede og kunne ikke rigtigt for-
stå handlingen. 
 
Vi var færdige kl. 11.30, men skulle 
først med bussen kl. 12.30, så vi fik lov 
til at gå lidt rundt i byen. Nogle af os gik 
i skolens kantine for at spise vores 
madpakker. Bussen kom til tiden, og vi 
kørte hjemad. 
     Vi var alle sammen trætte i bussen 
på vej hjem, så vi ”holdt lav profil”. Vi 
var hjemme ved 2-tiden. Alt i alt havde 
det været en rigtig god dag. 

Sofie og Marlene 



Folk og røvere i K
6. klasse opførte skolekomedien ved årets 
skolefest den 17. november. En forrygende 
forestilling, som alle var imponeret over. Tri-
ne Mølbak var instruktør, Lotte Lund var an-
svarlig for scenografien, Mogens Olesen for 
musikken. 5. klasse var kor og praktiske gri-
se under forløbet. Tak til forældre for de fine 
kostumer. 



Kardemommeby 



Fra den første august 2007 bliver Hind-
holm Privatskole tilknyttet et center, der 
hedder ”Ungdommens Uddannelses-
vejledning Sjælland Syd”. Det betyder, 
at en væsentlig del af vejledningen gi-
ves af en fuldtids-skolevejleder, der er 
ansat af centret til at vejlede elever på 
skolerne i vores område. 
 
Hensigten med at lave uddannelses-
centre er at højne kvaliteten af vejled-
ningen. Den blev tidligere varetaget af 
en af skolens lærere, som udover vejle-
derfunktionen også underviste. Denne 
form har fungeret udmærket. Men der 
er ikke tvivl om, at fuldtidsansatte vejle-
dere har meget bedre mulighed for at 
yde en professionel vejledning.  
 
En skolevejleder, der kommer ”udefra” 
har naturligvis ikke det samme person-
lige kendskab til eleverne, som lærerne 
på skolen. Vejlederens rolle er imidler-
tid at informere  eleven om, hvilke ud-
dannelsesmuligheder der kan modsva-
re elevens ønsker og forventninger. 
Klasselæreren og øvrige lærere vil fort-
sat være vigtige personer vedr. elevens 
uddannelse i forhold til evner, arbejds-
indsats mv.  
 
Skolevejledningen vil bl.a. bestå af: 
• Samtaler med alle elever fra 6. til 10. 

klasse 
• Praktikforløb i 9. og 10. kl. 
• Præsentationskurser for 9. klasse 

(besøg på andre uddannelsesinstitu-
tioner 

• Uddannelsesplaner for elever i 8. til 
10. klasse 

• Evt. deltagelse i forældremøder  
• Holde møder med klasselæreren 
 
Faktisk kan vi vælge at beholde vores 
nuværende vejlederordning. Vi er blot 

forpligtet til at give vores elever vejled-
ning på mindst samme niveau som 
centrene. Men det vil bl.a. betyde, at 
vores egen skolevejleder konstant skal 
på efteruddannelseskurser for at blive  
opdateret, for uddannelsesmuligheder-
ne og uddannelsesindholdet ændres 
hele tiden. 
     Endvidere er der en økonomisk side 
af sagen, idet vores statstilskud redu-
ceres, fordi vejledningsforpligtelsen nu 
er lagt ud til kommunerne. Det betyder, 
at vejledningen fra UU Sjælland Syd 
ikke koster skolen noget. Vi skal blot 
stille lokale med pc og netadgang til rå-
dighed. 
 
Jeg har sammen med andre privatsko-
lefolk været til møde med lederne for 
”Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Sjælland Syd”. Det er mit indtryk, at det 
er et velfungerende center, og man er 
meget indstillet på at give alle - også 
de private skoler - en god service. Jeg 
er sikker på, vi kan forvente et godt og 
kons t ruk t i v t  samarbe jde  med 
”Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Sjælland Syd”. 

 

Vejledning nu! 
Som bekendt er skolens vejleder, Anet-
te Møller Hansen, sygemeldt. Det har 
betydet, at vejledningen har kørt på 
meget lavt blus et stykke tid. Da det er 
usikkert, hvornår Anette bliver rask-
meldt, har vi besluttet at indlede samar-
bejdet med UU allerede nu. Skolevejle-
der Duna Termer vil umiddelbart efter 
Nytår varetage vejledningen af elever-
ne i 9. og 10. klasse. Hun holder sam-
taler med eleverne og udarbejder ud-
dannelsesplaner sammen med dem.  
 

Mogens Olesen 



Ulla Abdullas Coco Bongo Band 

Vocapella 

Efteråret har været fuld af musik. I 
slutningen af oktober var der Spil-
dansk-dag. Midt i november var der 
skolekomedie med sang og musik, 
og i slutningen af november var der 
to koncerter: Ulla Abdulla for de yng-

ste elever og sanggruppen Vocapel-
la for de ældste. Det er altid en stor 
fornøjelse at have besøg af toppro-
fessionelle fold, der gør sig stor 
umage for, at netop vi skal have en 
god oplevelse. Det fik vi! 



Så er der 

koncert 

tirsdag den  
16. januar  

kl. 19.00 - 20.30 
i bygning E 

Elever fra 1. til 6. klasse  
viser noget af det,  
de arbejder med  
i musiktimerne. 

Kom og vær med til en hygge-
lig musikaften med  

fællessang og optræden. 

Alle er velkommen 

Hindholm Privatskole 
ønsker alle elever og forældre en 

glædelig jul  
og et godt nytår 

December på Hindholm 
I den mørke december er vi hver mor-
gen blevet hilst velkommen på skolen 
af det tændte juletræ, fakler og lys i 
vinduerne. Vi har til morgensang sun-
get julesange og julesalmer, og vi har 
set 4. klasse gå Luciaoptog og 3. 
klasse opføre julespil. I SFO’en er der 
hele måneden bagt småkager, frem-
stillet gaver og spist æbleskiver med 
syltetøj. Så vi er i den grad parate til 
at holde juleferie i den helt rette jule-
stemning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fælles juleafslutning 
Fredag den 22. december er sidste 
dag før juleferien. Dagen er klasselæ-
rerdag lige fra kl. 7.50. Der er ikke 
morgensang denne dag. 
     Til gengæld er der fælles afslut-
ning i fællessalen i bygning E. Her 
mødes vi alle kl. 11, synger julesange, 
ser lidt underholdning og danser til 
sidst om juletræet. 
 
Alle forældre er meget velkommen 

til denne del af dagen. 
 
Kl. 12 går vi alle på ferie og mødes 
igen torsdag den 4. januar 2007. 


