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ORIENTERING FRA SKOLELEDEREN APRIL 2011

Om ikke længe skal vi lærere i gang med at se frem til næste skoleår – jubilæumsåret –

fagfordeling, arbejdstid, fagdage, PMU-uger ….. der ligger et frisk nyt skoleår foran os, med

udfordringer og oplevelser vi lige nu ikke kender – et sprødt og dejligt skoleår, hvor vi endnu

engang kan tilpasse, bibeholde eller nytænke pædagogiske metoder og tiltag. - Det er blandt andet

det, der for mig har været den spændende udfordring igennem et langt skoleliv – at prøve nyt, få

nye input, afprøve, kassere eller raffinere og tilpasse og se om det virker i undervisningen med

børnene.

På Vallekilde – Hørve Friskole har det altid været muligt. Børn, forældre og bestyrelse har til alle

tider været ”forandringsparate” – været glade for, at vi medarbejdere på friskolen turde, gad, havde

overskud og lyst til eksperimenter ud fra devisen ” det kan så nemt gå godt”, og ”det er vanskeligt

at undgå, at børn lærer noget!”

Det er imidlertid ikke mere helt så let at turde eksperimenterne. I vort samfund i dag er alt ekstremt

målrettet – alt bliver målt og vejet og skal helst give gode tal på bundlinien. Jeg har en

lederkollega, som ikke er rekrutteret fra det pædagogiske miljø, men fra erhvervslivet. På den

skole, hvor vedkommende udfolder sin gerning, bliver alt målt og vejet i tal og resultater - også de

bløde værdier. Der er udarbejdet programmer og metoder til dette formål og alt dokumenteres på

hjemmesiden!

Vore børn skal helst igennem grundskolen og ende i erhvervslivet hurtigst muligt. – I Danmark

mangler vi arbejdskraft – altså ingen tid til al mulig pjat! Forældre er samtidig voldsomt presset af

eget arbejde og manglende tid - samtidig skal vi alle sørge for, at vores BMI ligger rigtigt – vi skal

løbe, dyrke Zumba, gymnastik eller andet tilsvarende for ikke at dø før tid – og fordi det er dejligt

med motion - så kvalitetstid i familien/familieliv er der måske ikke meget af. Stresstærskelen nås

hurtigere i dag end for 30 år siden, da friskolen startede sit virke.

Alle skoler mærker resultaterne af denne udvikling på flere måder – lad mig nævne nogle af dem -

 flere prøvefag

 højere krav til pensum
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 tidligere start på den fag-faglige undervisning

 stigende forældre – og børnefokus på karakterer

 eksamensstress hos flere og flere børn

 flere børn vil på gymnasium

OG –

 forældre, der ikke har tid til at interessere sig nok for barnets skolegang

 børn, der møder uforberedte i skolen – ikke får læst på lektien, ikke har medbragt

relevant beklædning / materiale til det, der skal foregå på skolen …

 børn, der udsættes for vanskelige skilsmisser

 små skolestartere, som ikke er klar til at indgå i en gruppe, som mangler sociale

kompetencer i en grad, som forhindrer barnet i at modtage undervisning

 pædagogisk personale, som brænder hurtigere ud

 behov for yderligere pædagogiske ressourcer for at kompensere for nævnte

påstande

 …..

 …..

Også her på skolen mærkes nævnte tendenser i større eller mindre grad blandt personalet og i de

forskellige årgange og grupper. At gennemføre pædagogiske eksperimenter – at forsøge at gøre

ting anderledes - kræver en høj grad af stabilitet og pædagogisk råderum i undervisningen, og

dette vanskeliggøres af flere af ovennævnte faktorer.



Tag ikke fejl - Vallekilde – Hørve Friskole er stadig en oase og et dejligt sted at være, men

vilkårene for at lave skole har ændret sig, og vi skal tage stilling til, om vi vil- og i bekræftende fald -

hvordan vi vil bevare gamle dyder – så som:
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På VHF er det OK –

 at være glad for at gå i skole

 at passe sit skolearbejde

 at have anderledes meninger og se anderledes ud

 at have det godt med sine lærere

 at ville være dygtig til det, man vil være dygtig til

På VHF –

 tager vi hensyn til hinanden

 passer børn på hinanden

 vil børn gerne undervises

 respekterer børn og voksne hinanden

 passer vi på skolens bygninger og på inventaret

 er forældre aktive samarbejdspartnere

 har forældre tillid til, at alle medarbejdere vil gøre alt for, at deres børn har det godt

på friskolen

 har forældre tillid til, at friskolens bestyrelse og ledelse til enhver tid bestræber sig på

at gøre deres bedste til gavn for friskolen

 er lærere velforberedte og gider gøre en forskel

 er det naturligt, at personalet deltager – og - også selv tager initiativ til samvær af

mere uformel karakter med børn og forældre

Det er en opgave at holde fast i og insistere på de værdier, vi synes, der er vigtige for vores

friskole, når vi samtidig skal tilpasse os en udvikling, der nødvendiggøres af de til enhver tid

eksisterende vilkår for at drive friskole. Denne opgave er det ikke nok, at vi som personale tager på

os – den er I som forældre også nødt til at være med til at løfte.
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Hvert eneste år og også i dette skoleår er der situationer, hvor vi som personale - i nært

samarbejde med bestyrelsen, når det er relevant - skal tage stilling til vigtige forhold omkring

enkelte børn, børnegrupper eller måske omkring ansatte.

Vort varemærke har altid været en høj grad af åbenhed, så der ikke opstår usandfærdige historier i

situationen. Det er imidlertid sådan, at personalet her på skolen ligesom på alle andre skoler er

underlagt tavshedspligt om personsager vedr. børn såvel som voksne – det betyder derfor, at det

meget er op til den anden implicerede part selv at beslutte, om andre skal indvies i sagen.

Som skoleleder får jeg ofte henvendelser fra forældre, der gerne vil kende detaljer i disse

sammenhænge. Det ønske kan jeg imidlertid ikke indfri af nævnte årsag.

Jeg har også fået et spørgsmål vedrørende mails – rundsender skolen mails til forældrekredsen? I

skal vide at – udover den personlige direkte dialog foregår kommunikation mellem skole og hjem i

videst muligt omfang gennem Fredagsbrevet og på friskolens hjemmeside. Med direkte menes, at

kommunikationen rettes til den/dem, det vedrører.

Teams’ne og faglærerne laver indlæg i relation til undervisningen i Fredagsbrevet og på

hjemmesiden som ugebreve, der omhandler ugen, der gik og ugen, der kommer samt status – og -

statusmeddelelser fra faglærere i ml.gr. og over.bygn. I enkelte tilfælde kan det aftales mellem

skolen og et hjem, at ugebrev, med indhold som jeg lige har beskrevet, udover at ligge på

hjemmesiden også kan sendes som mail.

Med andre ord – I kan regne med, at masseforsendelse af mails til alle kun benyttes i ganske få

helt særlige situationer, og da vil det fremgå, at det er fra friskolen.



På personalesiden kan jeg vist roligt konstatere, at vi er i gang med en foryngelseskur. I SFO’en

har Søren Dam været og er stadig et frisk pust, dels fordi han jo har sin naturvejleder uddannelse

at byde på, og dels fordi han i årets løb har fået sat spørgsmålstegn ved ”nogle af vores hellige

køer,” og det er altid godt at få diskuteret, om de stadig har deres berettigelse.
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Én ting, vi alle er blevet klar over, er, hvor vigtig vi synes udelivet er for aktiviteterne i SFO’en. For

mange børn er det eneste mulighed i hverdagen for at komme ud at lege og udforske naturen. Så

jeg vil gerne ved denne lejlighed bakke SFO-personalet op i deres bøn om, at børnene har praktisk

tøj på/ med i skole. Dejligt at være tilskuer til den proces vi har været igennem i SFO’en – der har

været nogle gode diskussioner, men forandringsvilje er der nok af.



Desværre har Anne valgt at meddele os, at hun stopper som lærer på friskolen.

Hvordan skal vi dog kunne undvære dig, Anne? Jeg troede, det var mig, der skulle stoppe først! –

Du har været her i 18 år – kender hver eneste krog – ved hvor alle nullermænd på lærerværelset

ligger – - vi har sammen travet Londons gader tynde – mig foran med fanen højt hævet og dig

halsende bagest som sikkerhed for, at ingen blev tabt i farten!!! Du har haft mange, mange børn

igennem dine hænder i årenes løb …. Altså Anne - hvad kan dog konkurrere med os – dine dejlige

kolleger på Vallekilde – Hørve Friskole og alle børnene - - - - ?

JA, DET kan en lille dreng, som har mere brug for dig, end vi har (siger du!) – så derfor blev din

beslutning at stoppe her og nu.

Jeg håber for dig, at det bliver alt det, du drømte om – intet mindre – vi kommer til at savne dig som

kollega, men jeg ved, at vi nok skal få dig at se regelmæssigt alligevel - ikke mindst som Livas mor

i diverse sammenhænge. Det er ikke officielt ”good bye” – endnu - men snart desværre!

Martin har meddelt os, at han ikke kan få sit arbejds- og familieliv til at harmonere, og derfor

stopper han til påske – altså i morgen.

På lærerværelset er vi kede af endnu engang at mangle en musiklærer - - - vi er imidlertid så

heldige, at Maltes (7.kl.) musiklærer – Mathias Wedeken – har lovet at hjælpe os med musikken,

og i Annes sted har Maud lovet at hjælpe i den store gruppe med indstudering af sangene til årets

majfest.

Det bliver det yngste majfestteam i mange år. Marie skal være instruktør og har faktisk erfaring

med at opsætte teaterstykker – så det bliver spændende.
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Hun slutter sin praktikperiode her hos os til sommer, så skal hun tilbage på den Frie Lærerskole og

gøre sin uddannelse færdig. Marie har klaret opgaven i Vibekes sted med højeste karakter og

udmærkelse – hun bliver en gevinst for det lærerværelse, hun engang lander på.

Jeg håber selvfølgelig, at det lykkes inden alt for længe at få ansat lærere i Annes og Martins sted.

Annoncering har fundet sted - I skal nok blive orienteret, når vi har en løsning og i det hele taget

om næste skoleår.



For 5 – 6 år siden beregnede den daværende bestyrelse den gennemsnitlige alder på

lærerværelset. Det blev dengang besluttet, at det var vigtigt, at vi ikke lige pludselig skulle komme i

den situation, at have et personale med en gennemsnitlig alder på 50 og derover – derfor skulle

det i kommende ansættelsessituationer forsøges at ansætte yngre lærerkræfter.

Ansætter vi en ung, nyuddannet lærer er det ofte et menneske, der har halen højt løftet, klar til at

møde de udfordringer, der måtte komme, som har idealerne i orden, og som har en stor teoretisk

viden, men kun lidt praksiserfaring.

Når jeg tænker tilbage og genser mig selv som helt ny, ung lærer uden egne børn, må jeg erkende,

at der var noget mesterlære, jeg skulle gennemgå, inden jeg for alvor kunne stå på egne ben. Jeg

gav dengang med ødsel hånd forældre i mine klasser mange gode råd om diverse - fra sund mad

til opdragelse m.v. !

Det var mit held, at jeg dengang mødte kolleger, forældre og børn, der var parat til at bære lidt over

med mig og mine nogle gange lidt uheldige handlinger, det være sig i undervisningen,

forældresamarbejdet eller det kollegiale samarbejde. Disse år var imidlertid med til at forsikre mig

om, at jeg var landet på den rigtige hylde på grund af den store omsorg og forståelse, jeg mødte.

På trods af ovenstående følte jeg, at jeg lykkedes. Jeg fik i de første år som lærer nogle vigtige

erfaringer, som siden hen har været med til at danne min lærerpersonlighed.
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Med dette vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vi her på skolen har fået og forventeligt fremover

vil få flere yngre og uerfarne lærere. Det er vigtigt for en personalegruppe, at vi har forskellige aldre

og holdninger repræsenteret, for at sikre kontinuerlighed og fortsat udvikling af arbejdspladsen.

Her hos os er en ny lærer i trygge rammer, vil jeg påstå. Teams’ne hjælper i gang og står klar med

svar på spørgsmål af enhver art, og jeg ser det som min store og vigtige opgave at bistå alt det, jeg

kan, så en ung ny kollega, kommer godt i gang på vores skole.

Jeg håber og forventer, at I forældre vil hjælpe til som gode rollemodeller for jeres børn. Åbenhed

er vigtig i denne sammenhæng. Vi kan alle tåle at få kritik – negativ eller positiv – når den blot

gives i en kærlig og omsorgsfuld ånd.



Sluttelig vil jeg sædvanen tro omtale vores bestyrelse, som også i de sidste 3 – 4 år har været

gennem en foryngelseskur. Vi er utroligt heldige, at have en forældreflok, som gang på gang blandt

sig kan mønstre det ene team af engagerede og hårdtarbejdende bestyrelsesmedlemmer efter det

andet. At det er tilfældet, kan jeg bevidne.

Som nær samarbejdspartner er jeg aldrig i tvivl om, hvor jeg har bestyrelsen – de melder klart ud

og er ikke bange for en god diskussion.

Arbejdsopgaver skorter det ikke på – dette skoleår er et godt eksempel på et år med store og

vanskelige beslutninger. I stiller op øjeblikkeligt om nødvendigt, og vi – de ansatte på friskolen – er

aldrig i tvivl om, at børnenes og vores velbefindende ligger jer på sinde.

SÅ endnu engang kan jeg sige TAK for et dejligt og spændende år på friskolen, hvor ikke mindst I

er årsagen til, at her er så godt at være for både børn og voksne. Det ville glæde mig at tage et år

mere sammen med jer.

Lisbeth
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Bestyrelsen beretning

Friskolens generalforsamling er tidspunktet at gøre status for vores skole - kigge tilbage på

det forgangne år og fremad mod et nyt.

I niogtyve år er der forældre og ansatte, der i samarbejde har valgt at drive friskole

sammen, ikke blot for at stå mål med folkeskolen, men fordi vi ønsker at gøre noget ekstra

for vores børn og skabe et nært og trygt miljø og fællesskab om vores børn. Det er vigtigt,

at det er et bevidst valg, vi træffer hvert år – at lave friskole sammen. Valget betyder, at vi

vil biddrage til fællesskabet og støtte op om hinanden for at skabe de bedste

forudsætninger for børnene. Lige nu er der 115 familier og 25 ansatte, som ønsker at være

med til at gøre vores friskole til en unik skole med 166 børn. Det er et stort fællesskab,

som alle er en aktiv del af.

Debataften

At være en del af fællesskabet betyder, at vi skal tage stilling til i hvilken retning vores

skole skal udvikle sig – det er det vi benytter vores debataften til. I år var der fokus på de

økonomiske udfordringer, vi står overfor, som følge af genopretningspakken. En

genopretningspakke hvor koblingsprocenten over de næste år skal falde fra 75% til 71% af

udgiften til at drive folkeskolen. Udfordringen består jo i alt sin enkelthed i at skabe flere

indtægter og/eller færre udgifter. Debatten viste, at der ikke er én løsning på udfordringen,

men at vi skal justere på mange fronter, så vi ikke fjerner de grundlæggende kvaliteter på

vores friskole. Der blev debatteret, og det er dejligt at opleve, at der er stor opbakning til at

præge vores friskoles fremtid.

Elevantal

En af mulighederne for at skabe flere indtægter er at øge antallet af elever på friskolen.

Mange friskoler tager nu 20 elever ind i børnehave klassen og flere hæver så antallet i

overbygningen til 25. Vi ønsker grundlæggende ikke at være flere elever på skolen, men vi

ønsker at afstemme forventningerne, derfor har vi i bestyrelsen valgt at ændre vores

formulering omkring elevantal, så vi optager 18 elever i børnehaveklassen (som vi har

gjort de seneste år). Antallet af elever i de øvrige klasser afhænger af, hvad klassen,
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gruppen og skolen kan rumme – udgangspunktet er de 18 elever i klasserne, men det kan

variere på sammen måde, som det gør i dag.

Skolepenge

En anden mulighed for at skabe flere indtægter er at hæve forældrebetalingen, hvilket vi i

bestyrelsen selvfølgeligt også har kigget på. Det, der med det samme faldt os i øjnene var,

at vi i bund og grund ikke kunne forsvare den model, vi har for betaling af skolepenge i

dag. Modellen stammer fra dengang SFO blev introduceret, hvor der blev givet en rabat

eller moderation til indskolingsbørn for at modvirke den udgift, det er at sende børnene i

SFO.

Vi mener grundlæggende, at det er vigtigt, at børnene kommer i SFO, men det er ikke

fornuftigt, at der er en rabat på skolepengene i indskolingen. Udover dette har de

forskellige satser i SFO udviklet sig til, at de sene tider er blevet forholdsmæssigt dyrere.

Der er også en fast rabat i kr. til familier med flere børn. Denne rabat er ikke blevet

reguleret med den løbende stigning i forældrebetalingen. Moderationen vi giver til

søskendebørn er ligeledes blevet meget mindre end på andre friskoler.

Når vi sammenligner os med andre friskoler ligger vi i den dyre ende, hvad angår

forældrebetaling. Måske har I bemærket, at vi de seneste år har hævet betalingen med 5%

om året. Derfor hæver vi ikke skolepengene i år!

Fra næste skoleår har vi valgt at ændre modellen for beregning af forældrebetaling, sådan

at en eventuel fremtidig ændring af skolepengene hænger bedre sammen. Konsekvensen

af ændringen i skolepengeberegningen er indtægts neutral for skolen, og udgangspunktet

har været, at den nye model ikke må koste en familie mere end 200kr. pr. måned (såfremt

indskolingsbørn benytter SFO).

De grundlæggende kriterier for den nye model for forældrebetaling er:

1. Alle klassetrin betaler det samme i skole penge – uændret 1140 kr. i 11 måneder

2. SFO prisen beregnes ud fra en månedlig timepris, så en justering medfører en

ensartet ændring i betalingen.



Skoleavis forår 2011

Side 12

3. Søskendemoderationer gives på ældste barn/børn, og er hhv. 15 og 30 % på andet og

tredje barn, mens børn ud over det tredje fortsat er gratis.

Takster 2011/2012 SFO

Skolepenge Morgen 14.30 15.30 16.30 17.00

1.140 kr. 222 kr. 444 kr. 592 kr. 740 kr. 814 kr.

Eksempler Månedlig betaling

2010/2011 2011/2012 Difference

1. Et barn i mellem/overbygningen 1.140 kr. 1.140 kr. 0 kr.

2. Et barn i indskolingen med SFO

til 14.30

1.385 kr. 1.584 kr. 199 kr.

3. Et barn i indskolingen med SFO

til 17.00 + morgen SFO

2.130 kr. 2.176 kr. 46 kr.

5. To børn i indskolingen med SFO

til 15.30 + morgen SFO

3.840 kr. 3.615 kr. - 225 kr.

4. Et indskolingsbarn (SFO 15.30)

og et barn i

mellem/overbygningsbarn

2.725 kr. 2.701 kr. -24 kr.

5. To børn i indskolingen (SFO

14.30 + morgen SFO) og et barn

i mellem/overbygningsbarn

4.180 kr. 4.139 kr. -41 kr.

6. Tre børn i

mellem/overbygningsbarn

2.820 kr. 2.907 kr. 87 kr.

Økonomi

Vi har valgt at hæve udlejningsprisen på Baunen, da de nuværende takster ikke dækker

de udgifter, der er i forbindelse med udlejning. Derfor stiger takster for udlejning pr.

1.8.2011 til 500,- kr. for børnefødselsdage, 1000 kr. for forældrekreds og 1500 kr. for

skolekredsmedlemmer.

Årets resultat er endt med et meget lille puls, og det kan vi være stolte af. Vores

medarbejdere har udvist ansvarlighed og mådehold, hvilket har været en medvirkende
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årsag til, at vi har kunnet investeret i lysfølere, sparetoiletter og et nyt pedel skur, som vil

blive sat op i løbet af foråret og sommeren 

De økonomiske udfordringer er der fortsat, og vi budgetterer med et underskud. Den

primære grund til det budgetterede underskud er, at vi i år har afsat ekstra tid til at Nille

som souschef kan komme tættere på Lisbeth. For at påvirke beslutningstagerne, har vi

haft besøg på friskolen af Venstres finanspolitiske ordfører Jacob Jensen. Han fik set

vores skole og bagefter diskuterede vi vilkårene for friskoler i DK.

Vi følger udviklingen i regnskab og budget tæt - med en medarbejderstab, som den vi har

her på skolen, er vi meget fortrøstningsfulde.

Medarbejdere

Vi må desværre konstatere, at vi har vurderet forkert i et par ansættelser den seneste tid.

Trine Mørch, som vi havde ansat pr. 1.8.2010, valgte aldrig at starte på skolen, da der

opstod en mulighed for hende for at være hjemmegående. Til gengæld ansatte vi Mette

Gunderen, der i år har været tysk og overbygningslærer – det har vi været rigtigt glade for-

derfor et stort officielt velkommen til Mette. Martin Pedersen, som vi ansatte pr. 1.3.2011

kunne ikke få jobbet til at hænge sammen med privatlivet og stopper igen med udgangen

af denne uge 15.4.2011.

I årets løb har vi desværre måttet sige et uventet farvel til et par lærere, der har fulgt

skolen gennem mange år. Anders Novrman der af personlige årsager måtte stoppe, og

senest Anne Dongsgaard, der efter 18 år på skolen, nu har valgt (sammen med Ricki) i

stedet at tage ansvaret for et plejebarn – Anne stopper med udgangen af april. Heldvis

siger vi ikke helt farvel til Anne, da hun jo fortsat er forælder på skolen  Vi sætter stor pris

på, at Anne har valgt, at afslutte engelsk i 9.kl. og føre dem til eksamen - som forældre

arbejde !

Vi står derfor over for, at skulle ansætte to lærere, hvilket jo er alle bekendt. Ansættelser er

noget som både bestyrelse og ansatte bruger rigtig mange kræfter på, og vi har stor fokus

på at finde kvalificerede og engagerede medarbejdere.
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At medarbejdere af forskellige årsager vælger andre måder at tjene til livets ophold på er

uundgåeligt, det sker forhåbentligt i en lavere frekvens fremadrettet. Vi vurdere hver gang

om det skyldes arbejdsforhold eller –vilkår, vi som skole kunne have gjort bedre.

Arbejdspladsvurderingen, der er lavet på friskolen, beskriver en god, tillidsfuld og

velfungerende arbejdsplads – så vi må kigge hinanden i øjnene og bekræfte hinanden i, at

vi har en rigtig god friskole. Det er klart, at når der sker så stor udskiftning, betyder det

meget for børn og forældre, men sandelig også for de tilbageværende medarbejdere. Hver

gang der skal en ny ind i flokken af ansatte kræver det en ekstra indsats af alle og især de

nærmeste kollegaer og samarbejdspartnere. Vi skylder vores ansatte en stor tak!

Det er vigtigt, at vi som forældre husker at tilkendegive vores tillid og påskønnelse til dem,

der dagligt arbejder med vores børn.

Forældresamarbejde

Det er altafgørende for samarbejdet, at der udvises tillid til, at det arbejde, der udføres på

skolen med vores børn, sker ud fra ønsket om, at gøre det bedste for barnet inden for de

rammer vi har. Det er klart, at vi ikke altid som forældre er enige eller forstår baggrunden

for, hvordan vore børn bliver undervist, og vi skal selvfølgeligt altid tale med de ansatte og

lufte vores undren. Friskolens ansatte bestræber sig meget på at vise tolerance over for

vores forskellighed som forældre.

Vi er desværre i indeværende skoleår kommet i en situation, hvor samarbejdet med en

familie måtte ophøre, og vi som friskole måtte konstatere, at vi ikke kunne varetage

undervisningen af børnene, da det ikke længere var muligt at samarbejde med forældrene.

Det er ikke en situation, der opstår fra den ene dag til den anden. Når ansatte igennem

længere tid har følt, at de ikke kan få samarbejdet til at fungere, og skolelederen er blevet

inddraget uden positivt resultat, bliver bestyrelsen bragt på banen.

På trods af gentagne samtaler med forældrene fra bestyrelsens side ændrede det ikke ved

det grundlæggende problem i den aktuelle situation. Vi måtte desværre konkludere, at

forældrenes og vores opfattelse af mulighederne og samarbejdsformen på vores friskole

ikke kunne forenes 
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Det er heldigvis meget sjældent, at friskolen kommer i sådan en situation, og der er

heldigvis dagligt mange gode velfungerende samarbejdsrelationer, hvor der bliver gjort en

forskel for det enkelte barn.

Bestyrelsesarbejdet

Min beretning har indtil nu båret præg af, at det hidtil har været og stadig er et år med

mange udfordringer, men det har også været endnu et år, hvor der er rigtigt mange, der

har gjort et stort stykke arbejde for vores skole. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke

for godt samarbejde med ansatte, forældre og det rigtig gode samarbejde vi har i

bestyrelsen. I bestyrelsesarbejdet er vi heldigvis ikke altid enige – men, vi har en god og

konstruktiv dialog, hvor vi finder løsninger på de udfordringer, der opstår. Tak for et

fantastisk samarbejder til Maria, Pernille, Lisbet, Lars, Dorthe, Nille og Lisbeth. Dorthe

valgte efter sommerferien at tage orlov og siden stoppe i bestyrelsen, men heldigvis har

Lars Sjelborg været villig til at tage over.

Skolelederens orientering

Herefter vil jeg give ordet til Lisbeth, så vi kan få en orientering fra vores skoleleder…

(Orientering fra Lisbeth)

Vigtigheden af at diskutere hvordan vi ønsker at drive friskole er vigtig, men vi er helt

afhængig af de medarbejdere, vi har her på friskolen, uden dem var der ingen skole.

Derfor skal vi huske at støtte op (om og ikke kun anlægge en kritisk linje) i dialogen med

de ansatte – de har behov for at mærke vores tillid som forældre.

Slutteligt vil jeg takke alle vore medarbejdere for den unikke indsats, I alle yder for vores

skole og vore børn.

Med en uge bag os hvor forældre, ansatte og elever har oplevet glæden, entusiasmen og

den lærin, som vore børn har gennemgået i rollespilsugen, er det en fornøjelse at lave

friskole sammen med jer alle - så lad os endeligt tage et år mere

På bestyrelsens vegne,

Søren E. Jensen
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jeg er godt gift med Majken, og vi har fire børn. (Dikte 5. klasse, Eja 3. klasse, Jalte

børnehaveklassen og Tilte der skal starte efter sommerferien) Vi bor uden for Skippinge, hvor vi

har et dejligt hus som vi købte i 1996.

Jeg er afdelingsleder hos Milestone Systems, der producere software til video overvågning. Her

har jeg ansvaret for teknologievaluering, universitetssamarbejde og patenter.

Mine børns skolegang ligger mig meget på sinde, og jeg er glad for at vi har

friskolen som en mulighed. Jeg har været og er, glad for at arbejde i bestyrelsen. Vi har et godt

samarbejde sammen os imellem og med skolens ledelse og lærere.

Jeg nyder at komme på skolen og mærke energien fra børn, ansatte og forældre.

Jeg er uddannet farvehandler, men arbejder i øjeblikket for en revisor i Asnæs.

Jeg hedder Lars Sjelborg 39 år, gift med Jeanne, vi bor i Skippinge og har 2

børn. Efter sommerferien 2011, går André i 4. klasse og Birk i bh. kl.

Jeg blev valgt som suppleant i 2009 og indtrådte i bestyrelsen i 2010.

Mit navn er Maria Madum. Jeg er mor til fire børn, hvoraf de tre går på friskolen.

Den ældste er flyttet hjemmefra! Vi bor Hørve. Jeg er lærer på specialskole i

Holbæk kommune.

Søren Jensen, 40 år. Indtrådt i bestyrelsen i november 2006 som suppleant, og

har siden april 2007 været formand for Vallekilde-Hørve Friskole.

Tilknytning til vores skole startede for alvor i 2005 da Dikte, der nu går i 5.

klasse, begyndte i børnehaveklassen.
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Mit navn er Lisbet Thorning Jensen. Jeg er 34 år, gift med Bjarne og sammen

har vi tre dejlige børn. Sofie i 5. klasse, Andreas 2. klasse og så Gustav, som

slet ikke kan vente med at starte i skole til august. Jeg er født og opvokset i

området og har aldrig været i tvivl om, at når jeg engang fik børn, skulle de være

en del af friskolen.

Vi bor i Vallekide, og jeg arbejder som socialpædagog på opholdsstedet Skovbærgården på

Odden.

Jeg blev valgt som suppleant i 2006 og indtrådte i bestyrelsen april 2007. Jeg går meget op i

arbejdet omkring bestyrelsen og synes vi er heldige at vi har så mange engagerede forældre og

ansatte på vores skole.

Jeg har været med i bestyrelsen siden april 2008, og her virkelig oplevet hvor mange forældre, der

bidrager med hver deres, til fordel for vores dejlige friskole. Jeg glæder mig over, at mine børn har

deres hverdag på en skole med dygtige og engagerede lærere, hvor der overalt hersker en god og

afslappet stemning. Det tror jeg er meget vigtigt for at kunne lære noget.

Jeg er uddannet økonom og arbejder som økonomisk konsulent i Holbæk Kommune, og så har jeg

et lille konsulentfirma, der hedder Økonomi & Proces, hvor jeg arbejder med lederudvikling.

Suppleanter:

 Jesper Thorning Jensen (Kathrine 2. kl, Sebastian km.bh.)

 Sussie Jørgensen (Joakim 5.kl, Nikoline 4. kl)

 Morten Schøneman (Sofus bh.kl.)

 Nete Sølvsøe (Celie 2.kl)

Jeg hedder Pernille Bruun-Guassora er 43 år og mor til Albert, der går i 8.

kl., og Augusta, der går i 5. kl., på Vallekilde Hørve Friskole. Jeg er gift med

Paul, og vi bor alle sammen lidt udenfor Bjergesø på en gammel gård med

høns, hund, katte og marsvin
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Vi ses på skolen…..

Som forældre til et kommende skolebarn, Sofia - er det efter vores mening ikke bare at tage den

første skole der kommer på vejen. Men noget der kræver overvejelser i forhold til de forventninger

og ønsker man har til sit barn og den skole som man skal i tæt dialog med, i mange år frem. Og

som får stor betydning for Sofia i fremtiden. Hvor meget vil man selv som forældre have af

indflydelse, hvor sociale er vi anlagt? hvor stor skal skolen være? og hvilke kvaliteter og

udfordringer forventer vi de kan give hende? Efter vi havde gransket godt i vores ønsker i forhold til

vores datter, besluttede vi at besøge Vallekilde-Hørve friskole.

En super dejlig oplevelse. Vi fik en god snak og svar på alle vores spørgsmål, så vi var godt rustet

til at tage hjem og træffe en beslutning.

Men der var ingen tvivl – selvfølgelig var det skolen for Sofia. Og vi glæder os alle!

Efterfølgende er vi blevet inviteret op på skolen hvor vi kunne hilse på lærerne og de andre

forældre og børn til den årgang, og høre lidt om skemaerne og hvad året ellers bringer. Det er en

god ide, dels lige at få hils på de andre og dels at få et godt indblik i undervisningen og - igen svar

på hvad der end måtte være af relaterede spørgsmål. Vi er blevet godt oplyst hele vejen igennem,

og føler os godt ”med” og klar til at starte til august.

Da vi første gang trådte indenfor, blev vi overvældet af

den imødekommenhed som åbenbart er kendetegnet

for skolen, for der blev hilst, smilet og nikket fra alle vi

mødte på vores rundvisning, børn som voksne –

næsten som om at de allerede kendte os! Vi havde

måske troet Sofia ville blive reserveret og genert, og

endda lidt skræmt over pludselig at være på en skole,

med så mange store børn omkring sig, men pga. af

deres umiddelbare venlighed, følte hun sig allerede

godt tilpas og kunne slappe af og bare nyde

rundvisningen og snakken med dem som vi mødte.



Skoleavis forår 2011

Side 19

Endnu et møde er det så blevet til, et lidt mere socialt et. Denne gang kun med forældrene og

lærerne. Et super godt arrangement, hvor man får mulighed for at høre lidt om de andres

forventninger og holdninger til skole mm. Mange af forældrene har allerede børn på skolen, og

kender til rutinerne, men som heldigvis også kan hjælpe os ”nye” på vej. Det var et møde hvor

spændingen om hvorvidt kemien imellem os var tilstede og vores syn på forskellighederne skulle

udløses. Det er jo ikke bare børnene som skal gå op af hinanden i så mange år, vi forældre har

også et stort ansvar i engagement og i de sociale aspekter, så det er lige så vigtigt at vi kan

”bruge” hinanden, og har en gensidig tolerance og forståelse.

Allerede om kort tid, skal vi mødes igen - forældre og børn, for at have en afslappet dag, hvor der

kan leges og snakkes, igen for at ryste os godt sammen, så vi er klar efter sommerferien. Det er

rart med de små hygge sammenkomster, det ruster os alle til at komme bedre fra start.

Og én ting er sikkert – vi ønsker alle det bedste for vores børn. Et dejligt fælles udgangspunkt!

Vi ses på skolen ….

Christa ….. Mor til Sofia.
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Udeaften på Friskolen

Mandag d. 20. juni 2011.

Kl. 18.00

Vi gentager mange års succes og arrangerer en udendørs arbejdsaften.

Vedr.: udendørsarbejde: Klippe og beskære i bedene

Luge overalt

Klippe hæk

Skovrensning

Klippe/save i skoven

Oprensning af bålplads

Malerarbejde

Flække brænde

Og meget mere

Vi vil inden den 20. juni 2011 kontakte nogle ”formænd”, så der er nogle, der kan sætte jer i gang.

Medbring venligst selv værktøj til det I vil lave.

Hvis I har særlige ønsker i forhold til områder eller arbejdsopgaver kontakt venligst Stefan.

Hvis I ligger inde med hækkeklippere, buskryddere, motorsave så medbring gerne.

Mad: Der er mulighed for at købe pølser med brød og salat til en rimelig pris – så aftensmaden

hjemme, kan måske klares nogenlunde let.

Vi forventer at ”grillen” åbner kl. ca. 19.00, men madkurven kan naturligvis medbringes.

Øl og vand kan købes. Kaffe bedes medbragt.

De bedste hilsner

7. & 8 kl., Marie, Mette og Stefan
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Reading Recovery på VHF.

”Der har generelt været en accept af, at 20 % af eleverne aldrig blev rigtig gode læsere.

Sådan behøver det ikke at være. Hvis børn får en god og målrettet undervisning, kan

næsten alle blive dygtige læsere.” Sådan siger Kirsten Wangebo.

Da vores bestyrelse, i 2009/10 valgte at afsætte penge og tid af til at uddanne en Reading

Recovery lærer på VHF, spurgte de om det var noget jeg havde lyst til.

Efter at have undersøgt lidt om denne spændende måde at gribe undervisningen an på,

var jeg slet ikke i tvivl – det ville jeg rigtig gerne. Nu er der gået to år og jeg slutter min

uddannelse i løbet af Juni og kan så kalde mig for certificeret Reading Recovery lærer. Det

er stort 

Reading Recovery er et undervisningsprogram, der tilbyder tidlig, intensiv og individuel

undervisning af de elever, der er kommet dårligt fra start med at lære at læse og skrive i

forbindelse med den almindelige klasseundervisning i 1. Klasse. Hensigten med tidlig

indsats er at foregribe, at læseproblemer konsolideres, og at eleven senere for brug for

specialundervisning. Reading Recovery programmet sigter mod at forbedre elevens læse-

og skrivekompetence. Elever, der har svært ved at komme i gang med at lære at læse,

savner måske strategier til at finde ud af, hvad de skal stille op med bogstaver, lyde og

ord. Eller måske kan de ikke bruge deres strategier på en så fleksibel og effektiv måde, at

de kan danne mening og forstå indhold og i det hele taget finde ud af, ”hvordan man gør”.

Reading Recovery undervisningen tager hånd om bl.a. disse problemer.
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Jeg har nu afsluttet min uddannelse og jeg har fået en viden, som er stor og uvurderlig.

Først og fremmest har jeg fået en stor viden om børns indføring i læsningens verden, og

hvordan jeg kan hjælpe dem med at blive dygtige, sikre og selvhjulpne læsere. Men også

en stor viden og erkendelse af min egen rolle som lærer og rollemodel. Reading Recovery

uddannelsen har krævet en markant ændring af min rolle som lærer og at det har krævet

meget energi og stor omtanke at omstrukturerer oppe i mit hoved.

En af de første og for mig vigtigste og afgørende opdagelser har været forståelsen af at

læse/skriveundervisningen skal ses ud fra et helhedsorienteret læsesyn.

At tage udgangspunkt i barnets viden, observere og registrere hvor barnet er i sin

læringsrejse virker nu som en selvfølgelighed – hvorfor bruge tid og energi på noget, vi

allerede ved.

Det er mit store håb og ønske, at VHF i de næste mange år fortsat kan tilbyde Reading

Recovery undervisning. Det gør en forskel og jeg har dagligt børn som kommer og spørger

mig ”Nille hvornår er det min tur til at komme ind og læse med dig” 

Nille Ravn
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Noget om vores dejlige dage i SFO'en:

I år har vi haft nogle gode oplevelser med vores Musikfestival, hvor børnene kunne bevise, at de

turde optræde for mange andre børn og voksne. Arrangementet foregik, uden at det var en

konkurrence.

Til fastelavn blev børnene sminket på "livet løs", det blev til nogle flotte ansigtsmasker. Vi var

meget heldige at; Simons moster Majbritt kom og lavede nogle "grufulde" ar og skrammer, til

manges forskrækkelse. De virkede meget ægte!

Nu hvor sommeren nærmer sig, er vi meget mere ude og har fået gang i bål, bålmad og der bliver

snittet pinde.

Det kan ind imellem være koldt at sidde ved bålpladsen, men vi var så heldige at få en rulle

sækkelærred, af en af vores forældre. Som der kunne bruges til at sy bålpuder a

De blev malet med stofmaling, frynset i kanten og stoppet med blåt isoleringsmateriale. Nu har alle

noget at sidde på ,når vi laver bålmad. :

En anden aktivitet i SFO'en, er vo

kæledyr: kaniner -fugle -marsvin

være i snor, hunde - katte- geder og heste. Det er rigtig godt at børnene kan vise deres elskede

dyr frem og fortælle om dem til hinanden.
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Spireloppen

Noget om vores dejlige dage i SFO'en:

I år har vi haft nogle gode oplevelser med vores Musikfestival, hvor børnene kunne bevise, at de

turde optræde for mange andre børn og voksne. Arrangementet foregik, uden at det var en

stelavn blev børnene sminket på "livet løs", det blev til nogle flotte ansigtsmasker. Vi var

meget heldige at; Simons moster Majbritt kom og lavede nogle "grufulde" ar og skrammer, til

manges forskrækkelse. De virkede meget ægte!

g, er vi meget mere ude og har fået gang i bål, bålmad og der bliver

Det kan ind imellem være koldt at sidde ved bålpladsen, men vi var så heldige at få en rulle

sækkelærred, af en af vores forældre. Som der kunne bruges til at sy bålpuder a

De blev malet med stofmaling, frynset i kanten og stoppet med blåt isoleringsmateriale. Nu har alle

noget at sidde på ,når vi laver bålmad. :-)

En anden aktivitet i SFO'en, er vores årlige dyredage. Børnene kommer med deres dejlige

marsvin -mus -slanger osv. Senere på dagen kommer alle de dyr som skal

geder og heste. Det er rigtig godt at børnene kan vise deres elskede

og fortælle om dem til hinanden.

Kathrine, Caroline og Andreas

med Kathrines hund Kenzo

I år har vi haft nogle gode oplevelser med vores Musikfestival, hvor børnene kunne bevise, at de

turde optræde for mange andre børn og voksne. Arrangementet foregik, uden at det var en

stelavn blev børnene sminket på "livet løs", det blev til nogle flotte ansigtsmasker. Vi var

meget heldige at; Simons moster Majbritt kom og lavede nogle "grufulde" ar og skrammer, til

g, er vi meget mere ude og har fået gang i bål, bålmad og der bliver

Det kan ind imellem være koldt at sidde ved bålpladsen, men vi var så heldige at få en rulle

sækkelærred, af en af vores forældre. Som der kunne bruges til at sy bålpuder af, i lange baner.

De blev malet med stofmaling, frynset i kanten og stoppet med blåt isoleringsmateriale. Nu har alle

res årlige dyredage. Børnene kommer med deres dejlige

slanger osv. Senere på dagen kommer alle de dyr som skal

geder og heste. Det er rigtig godt at børnene kan vise deres elskede

Kathrine, Caroline og Andreas

med Kathrines hund Kenzo
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De næste store projekter i SFO'en bliver at, lave et spejderbord ved bålpladsen og en

forhindringsbane igennem skoven.

Jo.... der sker meget også denne sommer, udenfor!!!

Lene P, Nina, Rita, Erwin, Susanne og Søren.

Freja F og geden Oscar.
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MAJFEST 2011

Hvorfor laver vi majfest? Dette spørgsmål bliver jeg præsenteret for hvert år af nye forældre - og -

gamle som måtte have glemt det – Derfor dette indlæg igen i år.

Majfesten opstod engang lidt tilfældigt – men denne tilfældighed er endt med at blive en tradition,

som er vokset godt og vel fast på VHF.

Det startede i 1984 med et ønske om at fejre foråret. Flere af os kendte majstangstraditioner fra

andre steder i Danmark og fra Sverige. Så den adopterede vi til friskolen. Vi havde også et ønske

om en skolefest, hvor fællesskabet – det ”at bære ved til det fælles bål” skulle være formålet. Alle

skulle vi bidrage med vores del til resultatet.

Efterhånden har forårsfesten fået den form, vi ser i dag :

Alle arbejder hårdt i ca. 1 uge for, at vi sammen fredag kan præstere en festlig aften med dans om

majstang, musical fremført af børnene og medbragt kaffe/mad. Lærerne er i årenes løb blevet en

del af børnenes optræden, så vi har ikke længere vores eget ”teaterstykke”.

Vi har alle opgaver, men ikke alle opgaver foregår i rampelyset – så vi har børn, der syr, maler, gør

rent, synger, spiller, optræder, laver lys og lyd, er ”praktiske grise” …..

Ingen opgave er for lille til at være vigtig.

De fleste børn oplever, at det er en dejlig følelse at lave noget sammen med alle os andre. Nogle

finder det vanskeligt af forskellige årsager. Det er lærernes opgave at hjælpe disse i gang, men det

forventes egentligt, at børnene er indstillet på at deltage, og at de lærer at forstå vigtigheden af -

og føle glæden ved - resultatet – det fælles mål.

Vi voksne forsøger efter bedste evne at fordele sol og vind lige under behørig hensyntagen til, at vi

alle er forskellige og derfor har tilsvarende forskellige kompetencer.

En rigtig god uge plejer det at være, så vi glæder os meget til endnu en majfestuge.

Lisbeth
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Nye forældre? Er det os?

Vi føler os da ikke som nye forældre. Der må være nogen andre der kan skrive om det. Men vi må

indse at vi tilhører det sidst ankomne kuld. –Selvom vi føler os fuldstændig hjemme på skolen og

iblandt klassens øvrige forældre. Vi føler os egentlig også som en naturlig del af alle de andre

forældre, som vi især hilser på om morgenen.

Men helt tosset ville det være hvis vores barn skulle skrive dette indlæg, for hun føler sig så

hjemme på skolen, at hun helt har glemt børnehaven.

I starten tænkte vi: Åh nej hvad med vores lille pus. Vil hun forsvinde i mængden og blive glemt.

Vores anden store bekymring var om hun ville miste sin gode veninde, som skulle på en anden

skole. Det har der heller ikke været de store problemer med: De ses stadig og har i hvert fald leget

sammen de sidste 3 weekender i træk.

Hov! Måske burde vi evaluere vore oprindelige forventninger. Det er blevet så moderne. Vores

forventninger blev dannet af løs snak med andre forældre, og en slags optagelses-samtale hvor

Lisbeth forklarede os hvad det indebar at være forældre, (og hvor vi følte at vi lige skulle ses an),

var vore forventninger følgende:

Der skal arbejdes på masser af arbejdsdage.

Det er langt fra tilfældet: Læreren står i lokalet om morgenen og

har tid til snak eller koordinering. På den måde er der et godt og

tydeligt ”Godmorgen” inden morgensangen i Baunen. Vi deltager

af og til ved morgensangen, men er slet ikke i nærheden af vores

datter. For i her kan hun være sammen med sit store idol:

”Makkeren”. Makkeren er en pige fra 5. klasse, som er

”Venskabsklasse” med Børnehaveklassen. Det er lidt forskelligt

hvor meget man er sammen med sin makker, men vores pige

gider ihvertfald ikke sidde sammen med os.
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Der skal gøres rent.

Der skal bages en masse kager (som man bagefter selv kan købe).

Man kan ikke undvære en picnic-kurv med tæppe til de mange arrangementer.

Man skal ud og undervise sine egne børn, da skolen ofte hæver i forældre-banken.

Der bliver set ondt til dem der ikke deltager i generalforsamling.

Men efter et års erfaring kan vi sige, at det kun er rengøringen, der ligger helt fast, og det er cirka 2

gange 2 timer pr. år pr. barn. Med hensyn til alle de andre ting, er der forståelse for at ens

overskud og indsats kan svinge gennem skoletiden. Men det er vigtigt at forstå, at en unik friskole

ikke kommer af sig selv!

Skolen har dejlige omgivelser. Det er der nu nok flere skoler i verden der har. Men det gode ved

VORES* skoles gode omgivelser, er at de ansatte kan finde ud af at bruge dem.

Det gælder i undervisningstiden, hvor vi fx synes det er genialt at skolekøkkenet ligger udendørs.

Men det gælder også i SFO-tiden, hvor mange af ude-aktiviteterne er mindst lige så lærerige som

skoletimer.

Stemningen i SFO’en er rigtig rigtig god. Af en eller anden (dygtig) grund, er der altid roligt og man

får tit lyst til at snuppe en kop kaffe mens børnene leger færdig. Ja ja, lyst til, men ofte har vi ikke

tid.

Er der nogen underlige eller negative ting? Hm. Man kan godt undre sig over, at morgensangene

er de samme, som da man selv gik i skole. ”Hvååårfor er der nogen der er stærke, nogen der altid

bruges til model? Såååå de andre aldrig får at mærke at de har en –mening selv?”

Hvilken lettelse (og berigelse) da det en morgen var ”Quangs Sang” fra Terkel i Knibe.

*Det er for længst blevet vores skole.

Charlotte og Jacob Weittze Antvorskov
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Lidt oplevelser fra PMU ugen – Rollespil, skrevet af 4. klasse

Asger:

Jeg var Ork. Jeg hed Scooter. VI havde hytter oppe ved haven, og så var vi grimme. Vi

kæmpede med sværd og økser……..

Asta:

3. dag skulle vi på sy værksted, og Lea, Hannah og mig, og to piger fra 9. klasse lavede

en fane.

Sebastian:

I rollespil er der fire forskellige racer. Der er mennesker, orkere, dværge og elvere. På et

tidspunkt slog menneskene og elverne sig sammen…..

Lea:

Vi havde en sjov og spændende uge, hvor vi lavede våben, faner, tøj, penge og smykker.

Falke:

Mig og Nicolai gik ned til shelterne og stjal deres kiste med….

Liva:

Alle elever blev kaldt sammen, og vi fik at vide, at vi godt kunne vinde, hvis vi troede på os

selv. Til starten slog vi os sammen med menneskene, og det gik fint indtil jeg blev

dræbt…….

Emilie:

Om fredagen skulle vi ned og lave våben, og så skulle vi bare kæmpe indtil vi skulle

hjem….
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Emma:

Menneskene havde en kro, som alle måtte komme på. Dværgene havde skæg, og de var

heller ikke så pæne i tøjet….

Fie:

Vi lærte nogle af de andre elever bedre at kende. Krigen gik godt, selv om vi blev plyndret.

Men til sidst havde jeg mange penge….

Laura J:

Det var meget sjov. VI lavede en tømmerflåde. Der kunne være tre personer, men man

skulle have redningsvest på…..

Rasmus:

Nu blev det tid til det store slag. Vi kæmpede i timevis, til magikerne kom og sagde, at der

kom en djævel…

Hannah:

Rollespil er normalt ikke noget for mig, men det var sjovt at prøve. Vi lavede våben af

forskellig slagt….

Mikkel:

Jeg var dværg, men det eneste jeg lavede var at bygge hytter nede ved søen. Jeg hed

Gumle og var 125 år gammel. Jeg var en stærk, sej, sjov og modig dværg….
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EN FANTASTISK START PÅ SKOLELIVET.

Skrevet af Stephanie , forældre til Sofus i børnehaveklassen og ny forælder på Vallekilde-Hørve

friskole.

Det startede i 2006 med en samtale på Lisbeths kontor, allerede dengang mærkede vi glade børn

på gangene. En meget behagelig samtale førte til, at vi fik Sofus skrevet op.

4 år senere var det første skoledag. De nye børnehaveklassefamilier blev stillet op på en lang

række, så alle kunne byde velkommen, og man fik følelsen af, at det var en særlig dag.

Dagen efter havde Sofus sin første skoledag.

Han blev afleveret i SFO’en tidligt om morgenen, hvor vi mærkede en hyggelig, varm og rolig

stemning. Der er stadig altid en venlig stemme der siger: ” God morgen Sofus”, også selvom der til

tider er ”ulvetime” om morgenen.

Vi skulle lige lære de forskellige navne at kende på de ansatte, så det var rart, at man lige kunne

kigge på billederne, der hænger på væggen ude i garderoben og få dem genopfrisket et par

gange.

Vi har tit haft lyst til at være en flue på væggen, for at se hvordan det går, og hvad der sker i

timerne. Hvordan opfører min søn sig egentligt…?

Vi har hørt om eget projekt, fortællefag, tæppet ( som der lige skulle læres at sidde stille og roligt

på og lytte) og arbejdsopgaverne.

Sofus spurgte en dag herhjemme efter, at han havde taget af bordet: ”Hvem er egentlig vikar

herhjemme?”

Vi skulle vænne os til at huske at læse fredagsbrevet og fandt efter et par uger ud af, at der også

var en beretning fra indskolingen. Det er utrolig rart at læse, hvordan klassens uge er gået, hvad

de har lavet, og hvilke planer der er fremover. Det giver tryghed.

Bodil er helt fantastisk. Hun er tilstede og nærværende, så man får den følelse, at ens barn er helt

specielt. Hun er ligeså opmærksom på os forældre, og lagde op til, at vi som forældre sørgede for

at lave fællesarrangementer udenfor skolens egen arrangementer. En god måde at udvikle og

videregive fællesskabet på.
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Sofus havde fødselsdag i november, dvs. kun 3 måneder efter skolestart, og alligevel kom også

børn fra andre klasser og ønskede ham tillykke med fødselsdag, det var vi dybt rørte over.

Vi føler, og sætter pris på, at skolen stimulerer både børnene og forældrene til øget

opmærksomhed for hinanden, nærvær og fællesskab.

Vi har en meget glad dreng, der synger næsten hver morgen på vej til skole. Hvad mere kan man

forlange som forældre?

Vi har alle følt os meget velkommen på Vallekilde-Hørve friskole, og vores søn mener, at han går

på den sejeste skole.

Bodil, SFO’en og de øvrige ansatte og børnehaveklassen har givet vores dreng en fantastisk start.

Han føler sig tryg, synes at det er spændende og sjovt, selvom der er en del ting, der skal læres.

Og som Sofus har sagt: ” det er så hyggeligt på skolen, næsten som at være hjemme.”
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Vallekilde d. 14 april 2011

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN PÅ FRISKOLEN:

1. Valg af dirigent og referent

Valgt som dirigent: Ricki Susic

Valgt som referent: Bodil Iversen

2. Valg af stemmetællere

Dorthe Grathwohl og Hanne Majgård

3. Bestyrelsen aflægger beretning

Godkendt uden bemærkninger.

Der spørges til støtteforeningen, dette tages op til efteråret.

4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering

T.E

5. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter

På valg er Søren E. Jensen – modtager genvalg

Valgt blev Søren E. Jensen

6. Skolekredsens valg af suppleanter

Opstillet: Jesper Thorning, Nete Sølvsøe, Susie Neuman

Valgt blev: 1. Suppleant Jesper Thorning 2. Suppleant Susie Neuman

7. Indkomne forslag

a. Anti moppepolitik på VHF v/ Nete Sølvsøe

Efter oplæg var der en debat om dette punkt. Der bliver lavet et tiltag vedrørende dette,

debataften eller lignende.

b. BMSF(børn med markant høj begavelse) på VHF v/ Nete Sølvsøe

T.E

c. Børnehave på VHF v/ Børnehaveudvalget

orientering om dette fra udvalget som består af Carina Van der Steen, Mette Højmark,

Steen Hegnsgaard Weihe og Stefan Frederiksen.

Yderligere interesserede må meget gerne melde sig til denne styregruppe.

d. Trafikpolitik v/Lisbet T. Jensen og Lars Sjelborg

Dette punkt bringes i fredagsbrevet.

8. Rapport fra tilsynsførende:

Lasse Rathnov og Thor West Nielsen

Til efterretning

9. Eventuelt

Lars Sjelborg orienterede om borgermødet i Hørve vedrørende ungdomshus

Dirigent:Ricki Susic Formand: Søren E. Jensen Referent: Bodil Iversen
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Vallekilde d.14. april 2011

REFERAT AF DET SÆRLIGE VALGMØDE

VALG TIL BESTYRELSEN:

1. Valg af dirigent og referent

Valgt som dirigent Ricki Susic

Valgt som referent Bodil Iversen

2. Valg af stemmetællere

Dorthe Grathwohl og Hanne Majgaard

3. Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af 1 bestyrelsesmedlem

På valg er:

Lars Sjelborg – modtager genvalg

Valgt blev Lars Sjelborg

4. Forældrekredsens valg af 2 suppleanter

Opstillet Morten Schøneman og Nete Sølvsøe

Valgt blev 1. Suppleant Morten Schøneman 2. Suppleant Nete Sølvsøe

VALG AF TILSYNSFØRENDE

5. Det besluttes, om det på Vallekilde-Hørve Friskole skal være en eller flere personer

eller kommunalbestyrelsen, der varetager hvervet som tilsynsførende.

Det besluttedes at på Vallekilde-Hørve Friskole varetages tilsynet af en eller flere

personer.

5a. Antal tilsynsførende
Hvis der skal være flere personer, besluttes det, hvor mange der højst må vælges.
Bestyrelsen foreslår, at man forsætter med 2 tilsynsførende.
Vedtaget.

5b. Valgperiodens længde- 1,2,3 eller 4 år

Valgperioden er 1 år.

6. Valg af tilsynsførende:

Bestyrelsen indstiller Thor West– modtager genvalg.

Valgt blev Thor West

7. Valg af tilsynsaktiviteter – praksis har været at de tilsynsførende selv afgør dette.

Det besluttedes at fortsætte denne procedure.

8. Eventuelt.

Intet at refererer.

Dirigent Ricki Susic Formand Søren E. Jensen Referent Bodil Iversen
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Dimission juni 2011

Anna Christensen Frederik Eriksen Julie Lindeblad Katja Vaabengaard

Lea Thorsen Martinus Nielsen Mathias Winther Niklas Jespersen

Stephanie Christensen Stina Jensen
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Vi skal også sige

farvel til:

Alfred Larsen 7.kl.

Lærke Junker 8.kl.

Mathias Nielsen

8.kl.

Sune Hansen 8.kl.

Og de voksed´ og de voksed´…

så meget, at vi nu skal tage afsked

med disse dejlige unge mennesker.

… Gid de altid holder ved

held og lykke og få kærligheden med !

Lars Lilholt


