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3. klasse opfører  
”Himlens Kongesøn”  
ved julefesten den  
11. december 



En stor tak fra Mona 
til elever, forældre og kollegaer fordi I 
var med til at gøre min sidste dag på 
skolen til sådan en dejlig oplevelse. 

Tusind tak for al den opmærksomhed 
jeg har fået. 

Tak for alle de dejlige gaver og blom-
ster. Og tak til børnene for den flotte 

sang, som I skrev til mig. 

ForældreIntra 
Stort set alle forældre er nu på 
ForældreIntra. Forhåbentlig har det 
højnet informationsniveauet, uden at 
man som forældre synes, man bliver 
overfodret med diverse oplysninger. 
Vi ser meget gerne, at alle skolens for-
ældre benytter systemet. Er der proble-
mer med ForældreIntra, så kontakt 
trygt Lene Lykke eller Mogens Olesen 
 

Ny tysklærer 
Den 1. december tog skolen afsked 
med lærer Tina Blum, som bl.a. var 
skolens (eneste) tysklærer. Det betød, 
at vi skulle søge en ny lærer, som dels 
brændte for faget tysk og dels stort set 
kunne overtage det eksisterende ske-
ma. Det lykkedes, idet skolen har ansat 
Karina Gehrmann Grubbe. Hun opfyl-
der alle vores behov - og lidt til. 
Karina er uddannet lærer med liniefa-
gene tysk, dansk, kristendom og billed-
kunst. Hun er 27 år og har undervis-
ningserfaring fra folkeskolen. Vi byder 
Karina velkommen på skolen, når hun 
begynder første dag efter juleferien. 
 

Parkering 
HUSK, at det er ulovligt at sætte elever 
af og afhente elever i svinget ved sko-
len. Det skal alt sammen foregå på ef-
terskolens parkeringsplads.  
 

Puslingegruppe 
De nye børnehaveklasseelever har fra 
nytår og frem til sommerferien mulig-
hed for at komme på skolen om freda-
gen i de to første lektioner. På den må-
de lærer de hinanden og skolen at ken-
de - forældrene lige så. Tag godt imod 
de små, så de fra starten føler sig godt 
tilpas. 

Husk 
• at der er juleafslutning lørdag den 20. 
december kl. 9 - 12. Fælles afslutning 
i gymnastiksalen fra kl. 11. Alle er vel-
komne 

• at der er fastelavnsfest for 0. - 2. klas-
se den 5. februar 

• at der er koncert med 1. - 6. klasse 
den 25. februar 

Det var heldigvis kun en øvelse, da sko-
lens brandsirener gik i gang tirsdag kl. 
10.45. I løbet af få sekunder var alle elever 
samlet ved flagstangen, som de skal. 

Brand! 



Kathrine holder nissehuen, mens Nicoline trækker 
navnet på den, som må vælge en nissegave på jule-
manden. 

Lad jule freden sænke sig  
over land og by. 

 
Når verdens ubalance og menneskets  
grådighed fylder avisoverskrifternes spal-
ter og åbner frygtens dør ind til vores 
hjerter, så rykker vi længere væk fra hin-
anden. Vi bliver bange for at miste vores 
værdier, vores tryghed og vores indhold i 
livet.  
Men når resten af verden vil krig og kaos 
og ubalance, så er det måske  lige nu i 
denne tid, vi bør rykke lidt tættere sam-
men, være lidt mere hjælpsomme og åb-
ne og være tolerante overfor hinanden. 
Åben jeres hjerter og lad julens budskab 
om håb og næstekærlighed sprede sig 
omkring jer. 

Tak for i år fra os i SFOen. 



Skovens tre lag 
Regnskoven er delt i tre lag:  

Krone-taget er cirka 45 m. højt. Løv-taget, 

som kan ligge omkring 30 m. over jorden, 

dannes af de mange, tæt forbundne grene 

og blade fra regnskovens træer. Skov-

bunden er mørk og fugtig. Døde dyr, plan-

ter og blade falder ned på skov-bunden og 

rådner.  

 
ATTRAKTIONER 

Operahuset 
Sydney Operahus ligger i Sydney, New South Wales i Australien, og er en af de mest specielle og berømte bygninger fra 1900-tallet. Det er en af de mest berømte bygninger i verden. 

Det er bygget på Bennelong Point i havnen i Sydney, med en park i syd og nær den enorme bro der hedder Sydney Harbour Bridge. Operahuset og dets omgivelser er et  kendemærke for Australien. Der kommer rigtig mange turister for at se operahuset. 
Beskrivelse 

Operahuset i Sydney har Cirka 1000 rum, hvis man og-så tæller de fem teatersale, de fem øvelokaler, to ho-vedhaller, fire restauranter, seks barer og rigtig mange souvenirbutikker. Taget består af 1.056.000 hvide gla-serede fliser, der kommer fra Sverige. 

 Nogle synes, at operahuset ligner et af de sejlskibe der af og til ligger i Sydneys havn. 

Phillip, Cecilie og Elisabeth fra 7. 
klasse fortæller: 
7. og 8. klasses tematimer er i den sidste 
tid anvendt til fremstilling af fagbøger. De 
er lavet til 3. og 4. klasse, og de handler 
om mange forskellige emner - i alt ca. 10 
- som spænder lige fra Storbritannien, 
Inkariget og Australien til chokolade. 
Vi har selv valgt emnerne, som vi har ar-
bejdet med i grupper, hvor der har været 
elever fra både 7. og 8. klasse. 
Når vi laver fagbøger til de mindre elever 
er der en del ting, som vi skal huske på. 
Bl.a. skal sproget være nemt at forstå, 
lange ord skal måske deles, og bogsta-
verne skal være lidt større og med større 

linieafstand. Der skal også være billeder, 
så det ikke bliver tekst det hele. Layoutet 
er vigtig, for bøgerne skal være indby-
dende. 
Nogle elever i 3. og 4. klasse er meget, 
meget dygtige læsere, og til dem er der 
lavet fagbøger, som er noget sværere. 



Mount Augustus 

Mount Augustus National Park er en australsk nationalpark, som ligger 852 km nord for Perth, 490 

km ad landevej øst for byen Carnavon og 390 km nordvest for byen Meekatharra i Vestaustralien. 

I parken ligger Mount Augustus, og er den store sten, som parken er mest kendt for. Selve stenen er 

omkring 8. kilometer lang i bredde, og er ca. 860 meter høj. 

Lokale kilder er af den opfattelse, at Mount Augustus er verdens største monolit, hvilket ikke kan 

dokumenteres. 

En monolit er en meget stor sten, som er løsgjort fra et større fjeldstykke. Den er med andre ord et 

geologisk fænomen, der kan have størrelse som et helt bjerg som en klippe eller som en kampesten. 

Mount Augustus bliver ofte set for at være verdens største monolit. 
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For øvrigt har vi lært, at tekstbokse med 
ordforklaringer er en god ting. Det lærer 
vi også selv noget af, nemlig hvordan 
man forklarer en kompliceret ting, så an-
dre kan forstå den. 
 
I øjeblikket er bøgerne ved at blive trykt, 
og samtidig laver vi en plakat til hver 
bog, som kort fortæller, hvad bogen in-
deholder. Inden 3. og 4. klasse får bø-
gerne, gennemgår vi plakaten med ele-
verne, så de er lidt forberedt på, hvad de 
skal læse om. 
 
Når 3. og 4. klasse er færdige med bø-
gerne, kan de lånes på skolens bibliotek. 

På siderne er der uddrag af bøger 
om Australien og om regnskoven. 



Igen i år var der fin 
opbakning til årets 
skolefest. Boder, so-
davand, øl, vin og 
medbragt mad var 
rammen om det sam-
vær, som er en væ-
sentlig del af skole-
festen. 
Det var som vanligt 
6. klasse som - sam-
men med klasselæ-
rer Lisa Havegaard - 
stod for årets skue-
spil: ”Olsen og McNi-
cecream”. En grum 
fortælling om storka-
pitalens overgreb på 
den lille slikbutik. 
Heldigvis var der en 
lykkelig slutning, så 
alle - bortset fra 
skurkene - var glade. 



Jesus blev for 10. gang født i skolens 
gymnastiksal. 3. klasse viste, hvordan 
det hele gik til, og festen blev fejret 
med æbleskiver, sodavand, kaffe, hyg-
gelig julestemning og lygtemandsløb, 
som 7. og 8. klasse stod for 



Brugen af computer er jo en integreret 
del af undervisningen i de fleste fag. Så-
dan har det været i mange år. Vi synes 
imidlertid, at det vil være godt, hvis vores 
elever får en decideret edb-undervisning. 
 
I femte klasse er der lagt én times edb-
undervisning ind om ugen. Når pigerne 
har idræt i 2 lektioner, så har drengene 
en lektion med lektielæsning samt en 
lektion med edb. Modsat, når drengene 
har idræt. Det betyder, at der er ca. 10 
elever på holdet, så undervisningen kan 
blive meget effektiv. 
 
Jens og Rasmus H. fra 5. klasse fortæl-
ler, at de lærer en hel masse, at det er 
svært, fordi de faktisk ikke vidste så me-
get i forvejen. 
 
De arbejder med Word og Excel og sy-
nes, at regneark er smart. Det er vanske-
ligt med alle de formler, der skal til, men 
smart er det. 
 
I Word arbejder de med skrifttyper, tekst-
bokse, autofigurer, at oprette mapper og 

gemme.  
 
I uge 7 går de i gang med Power Point. 
De er enige om, at det bliver spænden-
de.    

Anna og Simone fra 9. klasse fortæller 
om tematirsdagene: Det er nogle rigtig 
gode dage, hvor vi er sammen med 10. 
klasse. Der er 3 lærere, og vi laver en 
masse forskellige ting. Siden sommerfe-
rien har vi haft idræt med volleyball, soft-
ball, basket og fodbold. Vi har haft et for-
løb med sundhed, kost og motion med 
gæstelærere udefra - foredrag med en 
indsat fra Jyderup Statsfængsel og be-
søg af en trafikinformatør. Derudover har 
der været billedkunst, hvor vi skulle lave 
selvportrætter og tegne efter model. En-

delig har vi været på kanotur. Det er godt 
med en dag, som er helt anderledes end 
de fagdage, hvor vi har undervisning i al-
le prøvefagene. 



Jonas i 4. klasse skriver: 
Fredag den 7. nov. kom tandlægerne til 
Hindholm Privatskole. De gav os en op-
gave, der var rigtig svær: Vi skulle se, 
hvor mange tænder vi har i munden med 
et spejl. Derudover talte vi, hvor mange 
sukkerknalde, der er i en halv liter Pepsi, 
en pose vingummi, et glas vand og i en 
sidste ting, nemlig Cola. Tandlægerne 
fortalte, at vi kunne bruge Cola som toi-
letrens, men det må jeg ikke for min mor. 
Det var rigtig sjovt at have besøg af tand-
damerne. 



8. klasse skriver: Et par stykker fra klas-
sen foreslog vores lærere, Anette og To-
ve, om vi også kunne få lov at opføre et 
skuespil, ligesom 6. havde gjort det til 
skolefesten. Lærerne synes, at det lød 
som en god og anderledes ide, og hele 
klassen var straks med på den. 
     Eftersom skuespillet skal opføres i de-
cember måned, blev det eneste krav, at 
det skulle være et juleskuespil. Vi gik 
hurtigt i gang med at dele os op i grup-
per: manuskript, kulisser, rekvisitter, lyd/
teknik og kostumer. 
     Der skulle startes helt fra bunden, for 
vi skulle selv skrive hele manuskriptet. 
Hele klassen lagde hovederne i blød, og 
hurtigt fandt vi et holdbart koncept. Det 
tog lang tid at færdiggøre manuskriptet, 
så replikkerne var både forklarende og 
sjove. Desværre måtte vi redigere lidt i 
vores elskede manuskript, eftersom nog-
le af replikkerne var lidt for sjofle!!! 

Men nu er rollerne fordelt, og vi er godt i 
gang med at leve os ind i dem. Det bliver 
et farverigt, originalt og tankevækkende 
skuespil, der bygger på de aktuelle miljø-
problemer. Det indeholder skarpe kontra-
ster og svære dilemmaer mellem godt og 
ondt. 
Stykket opføres for klassens forældre 
torsdag den 18. december. Dagen efter 
er der forestilling for hele skolen.  
Glædelig jul fra 8. klasse. 



Ja da, men det kan være vanskeligt at 
bestemme sig til, hvordan i hvert fald ar-
bejdslivet skal forme sig efter en skole-
gang på HP. For at blive afklaret skal ele-
verne i 9. og 10. klasse - udover samta-
ler med klasselærer og UU-vejleder - i 
brobygning og for 9. klasses vedkom-
mende også i praktik. 

9. klasse brobygning 
9. klasse har været i brobygning, som er 
besøg på 2 uddannelsesinstitutioner i lø-

bet af en uge. Thomas, Maria og Emma 
er enige om, at det er godt at komme ud 
at se og mærke, hvordan undervisningen 
foregår andre steder. De var godt tilfred-
se med det forløb, skolerne havde plan-
lagt, og de fik meget at vide om uddan-
nelsesmulighederne.  

9. klasse praktik 
9. klasse har også været i praktik i en 
uge. Praktikken afskaffes på landsplan 
for 9. klasse fra næste år, og det synes 
de tre elever er en dårlig ide. De fik nem-
lig meget ud af deres praktikuge. Tho-
mas var i en butik, hvor han talte varer 
op og satte varer på plads. Maria var i en 
børnehave, og Emma hos en frisør, hvor 

det desværre er noget begrænset, hvad 
en praktikant må lave af rigtigt frisørar-
bejde, men en hårfarvning blev det da til. 
En uge giver et lille indtryk af et arbejde,  
men der skal jo længere tid til at opdage, 
hvad arbejdet i virkeligheden går ud på. 

10. klasse brobygning 
10. klasse er ikke i praktik, men i brobyg-
ning på to uddannelsesinstitutioner hver 
af en uges varighed. 3 elever fra klassen 
udtaler sig om brobygningen: 
Amanda var på EUC og på STX. Hun 
ville gerne have stiftet bekendtskab med 
flere fag, og på EUC tale man kun med 
lærerne, hvorimod man på STX også fik 
talt med nogle 3g-elever. De fortalte om 
forskellige arrangementer og om lektie-
mængden Det var godt. 

Stine var på HF og EUC og var vældig 
godt tilfreds med modtagelsen og indhol-
det. 
Mikala var på SOSU-uddannelsen og på 
STX. STX var ok, mens SOSU-delen var 
for useriøs. Hun havde indtryk af, at læ-
rerne var lidt bange for, at det skulle blive 
for kedeligt for de besøgende elever. 
Alle tre savner dog praktikken. Det ville 
være bedre med en uges brobygning og 
en uges praktik.   

Hindholm NYT - december 2008 - Mogens Olesen 
Indlæg modtages meget gerne 



Glædelig jul og godt nytår 

Foto: Henriette Jacobsen 


