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Lige om lidt melder sig en tiltrængt juleferie. 2020 har i 

sandhed været et anderledes og et prøvelsernes år. Corona har sat dagsorde-
nen på stort set alle områder i skolens hverdag, og mange af de ting, vi holder 
så meget af, har vi måtte undvære.  
Flere omgange af hjemsendelse og fjernundervisning har været en del af 2020, 
på godt og ondt!  
 
 
Men vi har været SÅ heldige. Kun ét tilfælde har vi haft. Det er helt sikkert 
fordi, at vi alle er med til at passe på hinanden, og det skal vi naturligvis fort-
sat gøre.  
D. 4. januar, når skolen åbner igen, har vi valgt at lave en glidende opstart. 
Det betyder at 0. til 6. klasse begynder i skole. Vi forlænger fjernundervisnin-

gen for 7. til 9. kl. én uge mere. De skal altså først komme på 
skolen d. 11. januar 2021. Og hvorfor nu det? Det vurderes, 
at det netop er denne elevgruppe der måske ikke helt får 
overholdt alle regler og restriktioner hen over jul og nytår. Det 
er, lige nu, den persongruppe, hvor der er flest smittede, og vi 
vil så gerne undgå flere tilfælde på skolen, hvis vi på nogen 
måde kan. Derfor en meget stor opfordring herfra til, at ele-
verne i 7. til 9. klasse bliver testet i løbet af den første uge, så 
vi med ro i maven, kan begynde skolegangen i 2021.  

 
 
Mange hverdagsbegivenheder og større arrangementer har vi udskudt, aflyst, 
lavet på en ny måde etc. Alt sammen noget der taler ind i vores værdiord om 
fællesskab. Fx plejer 4. klasse at gå luciaoptog i gymnastiksalen og bagefter 
rundt i klasserne. I år blev det til en tur til Fuglebjerg kirke og sang rundt om 
søen på skolen. Det hele er samlet i en fin lille stemningsfuld video der ligger 
på skolens Facebookside.  
Vi har til gengæld også oplevet fællesskaber på 
nye måder. Klassefællesskaberne er styrket, 
alene af den grund, at det ikke har været muligt 
at søge legekammerater fra andre klasser i fri-
kvartererne. Det virtuelle fællesskab på teams 
har været udfordrende, men også lærerigt.  
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Heldigvis kigger vi mod lysere tider. Om ganske få dage, vil vi lægge minutter 
til dagene og en vaccine er meget tæt på nu.  
 

 
Alt har nu ikke kun været trist og bøvlet. 
Som en del af vores strategiplan, har 
skolen nu en tilsynsførende. En certifice-
ret person, der er undervisningsministe-
riets garant for, at vi opfylder de krav, 
der er til en prøveførende fri grundskole. 
Det er altid godt at blive kigget lidt i 
kortene, at få en udefra til at se på  
den måde, vi har valgt at drive skole på. 
Og vi gør det godt! Rigtig godt faktisk. 

Hindholm Privatskole er Næsteds 5. bedste skole. Det kan vi alle sam-
men være rigtig stolte af. Sådan et resultat opnås kun ved en fælles indsats. 
Og her mener jeg alles indsats. Forældre, bestyrelse, personale, elever. Alle 
har, på hver deres måde, en helt afgørende rolle for at den gode skolegang for 
hver enkelt elev lykkes. Tilsynsrapporten ligger på skoles hjemmeside. Det er 
dejlig læsning, som kan forsøde en stille dag i juleferien. 
 
 
Karina Jensen har valgt at søge nye udfordringer og stopper på Hindholm Pri-
vatskole d. 31. januar 2021. Karina har været ansat på skolen i 12 år og har 
bidraget med en høj faglighed og et stort engagement i såvel sin undervisning 
som i samarbejdsrelationer. Vi ønsker Karina al muligt held og lykke i hendes 
fremtidige arbejdsliv. 
Mens Karina har været sygemeldt, har fire lærere dækket hendes skema. 
Denne bemanding fortsætter frem til sommerferien. Vi starter op efter jul med 
samme skema som nu, men efter vinterferien bliver skemaet ændret. Dette af 
hensyn til Jeppe og Camillas studier – de skal jo også passes       
 

Jeg ønsker alle en rigtig glædelige jul samt et 
godt corona-frit nytår. 
 

Lotte Lund 


