
 

 

 

Kapitel 1: Skolens profil  
  

Hindholm Privatskole er en selvejende institution, beliggende ved Fuglebjerg i Næstved Kommune. 

Skolen blev oprettet i 1852 som Højskole. Fra 1916 til 1975 var skolen realskole med kostafdeling. I 

dag er Hindholm Privatskole en fri grundskole med elever fra børnehaveklasse til 9. klasse samt en 

skolefritidsordning fra 0. – 4. klasse.  

Hindholm Privatskole er en faglig boglig og faglig kreativ skole. I løbet af skoleåret er der en del 

traditioner, som alle sammen er med til at give eleverne oplevelser og til at styrke fællesskabet mellem 

elever, forældre og skolen. Hver dag begynder med morgensang for hele skolen.   

Undervisningsformerne varieres, så alle får størst muligt udbytte af undervisningen. Skolens store 

udearealer giver fine muligheder for udeundervisning.   

Lektier er en naturlig del af undervisningen især i forbindelse med større skriftlige opgaver. Det er 

vigtigt, at eleverne har gode oplevelser med skolearbejde hjemme. Derfor må arbejdsbyrden heller 

ikke være en belastning for de elever, der har det svært med lektier. Fra 4. klasse har eleverne 2 

ugentlige obligatoriske lektietimer. 

Vi mener, at en fast struktur og tydelige regler og signaler fra de voksne giver eleverne en tryghed i 

skolegangen. Inden for de faste rammer skal der være mangfoldighed og udfoldelsesmuligheder. Vi 

prioriterer arbejdsro og vilje til skolearbejde højt. Ligeledes prioriterer vi en venlig, behagelig og 

respektfuld omgangstone højt.   

Skolens mål og værdigrundlag  
 

• Skolens formål er at drive privat grundskole efter den til enhver tid gældende lovgivning for 

friskoler og private grundskoler m.v. Skolen giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1. 

– 9. klassetrin. 

 

• Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen. 

 

• Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske ‐ 
medfrihed og folkestyre ‐ samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres 
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds‐ og menneskerettigheder, herunder 
ligestilling mellem kønnene. 

 

• Skolen driver virksomhed på følgende værdigrundlag: Faglighed, Fællesskab og Traditioner. 

 

• Hindholm Privatskole skal være en dynamisk skole i trit med den pædagogiske og humanistiske 

udvikling. 



 

 

• Eleverne skal være fagligt dygtige, så langt evnerne rækker. De skal være målbevidste, 

initiativrige, have selvværd, samt være tolerante og hjælpsomme mennesker. 

• Hindholm Privatskole uddanner eleverne til at være hele mennesker, som kan begå sig i det 

danske samfund. Dette skal ske i faste, men venlige og omsorgsfulde rammer ved godt 

samarbejde mellem skole, forældre og elever ‐ samt med et solidt afsæt i skolens traditioner. 
• Hindholm Privatskole driver en skole med tilhørende fritidsordning, efter de til enhver tid 

gældende regler for private grundskoler. 
 

Skolens samlede elevtal pr. 5. september 2020: 209 

Skolens samlede antal lærere pr. 5. september 2020: 15 

Skolens organisering  
Skolens ledelse består af skoleleder, som er øverste leder. I ledelsesteamet indgår tillige viceskoleleder 

og SFO-leder.  

  

Skolen er ét-sporet fra 0. til 9. klasse. Der er tre afdelinger: Indskoling: 0. – 3. klasse.  

Mellemgruppen: 4. – 6. klasse og udskolingen: 7. – 9. klasse. Afdelingerne har egen bygning. 

Klassekvotienten er 24.  

  

Prøver og fagmål  
Skolen afholder 9. klasses afgangsprøve.  

Faget tysk er obligatorisk.  

Skolen følger folkeskolens Fælles Mål i alle fag.  

  

Evaluering af skolens profil  
I forbindelse med Strategiplan 2025, som er skolens 5-års plan, arbejdede elever, forældre og 

personale i 2019 bl.a. med skolens profil. Resultatet af arbejdet var præcisering af den nuværende 

profil.   

  

   

Mål for næste evaluering:   
Senest i løbet af skoleåret 2023/2024 skal en ny strategiplan ligge klar. 

  

Handlingsplan:   
Skolens bestyrelse og ledelse følger op på målene i strategiplanen på alle bestyrelsesmøder. Effekten 

af de nye faglige tiltag vurderes i fagudvalg og på pædagogiske rådsmøder.  

  



 

 

  

Næste evaluering:  
Målene fra Strategiplanen evalueres løbende på bestyrelsesmøderne. 

 


