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Sidste nyt fra Lisbeth 
Kære skolekredsmedlemmer 

Med en vellykket majfest bag  os sidder jeg så lige her og skriver en hilsen til jer. 

Vi fejrede jo majfesten i det nyerhvervede cirkustelt, vi havde ikke ”slået så stort et 

brød op”, for vi vidste, at der nok dukkede uventede ting op – og – mødte da også 

mange udfordringer, som blev løst nogle bedre end andre, men sådan er det jo. Birger 

Nielsen , Satelitten – var igen i år så large, at han ydede et tilskud på 20.000kr. til 

køb af trådløse mikrofoner – det var en af de mange dejlige oplevelser, vi fik i tiden 

op til majfesten. Næste år er vi dette års erfaringer rigere og vil være i stand til at 

bruge dem konstruktivt til den tid.  

Det vigtigste var, at vi igen alle kunne være under samme tag – at vi kun behøvede at 

spille stykkerne en gang, at alle fik begge stykker at se, og at langt de fleste familier 

blev, til festen sluttede. 

Foråret har også været fyldt med overvejelser vedr. Skovbørnehave på Vallekilde – 

Hørve Friskole. Skal – skal ikke ….. et flertal besluttede på en ekstraordinær 

Generalforsamling, at det gør vi.  

SÅ - nu kan I se to store skilte ude ved vejen ved den gamle 107 grund. Alle sejl er 

sat ind på at få det hele til at køre til august. Vi mangler i skrivende stund tilladelse 

fra Odsherred Kommune – men vi forventer at få den – i hvert fald har kommunen 

været på sidelinjen under hele processen. 

Med hensyn til bygning, så er det nok for ambitiøst at forestille sig, at der står en 

færdig bygning til august, så opstarten bliver formodentlig i et par skurvogne. 

Bygningen forventes færdig, inden det for alvor bliver koldt. 

For mit vedkommende er tiden fra jul og til nu er gået med at” klippe navlestrengen” 

over bid for bid, idet Vibeke, som bliver konstitueret skoleleder og jeg har kørt et 

parløb for at overgangen skal blive så blød som muligt. Det bliver underligt, ikke at 

skulle af sted til friskolen hver morgen – Stefan og jeg taler selvfølgelig meget om 

det, og forsøger at vænne os til tanken – men det er svært ….. nogle af jer kender det 

vel. Jeg/ vi skal jo stadig passe vort arbejde og mod slutningen  af juni måned sørge 

for at få ryddet 31 års sammenblanding af friskolens og egne ting ordentligt op – 

PUHA! 

 Vi er begge så taknemmelige over, at vi har været så heldige at være del af dette 

foretagende i så mange år – det har givet og lært os SÅ meget. NU håber vi så efter 

01.08.2012 at kunne give lidt tilbage i form af noget frivilligt arbejde – og hjælp i det 

hele taget. Der er ikke noget i denne sammenhæng, der er vigtigere, end at friskolen 

fortsat har det godt. Det skorter jo ikke på politiske udtalelser om de ”private” 

skoler, som vi også hører ind under! 

Dette er altså mit sidste indlæg i denne friskoleavis – som friskolens leder. Andre 

kan nu komme til.  



 

 

TAK for input, samvær, engagement og venskab igennem mange år – håber meget at 

det kan fortsætte,  når vi mødes på friskolen til diverse skolekreds arrangementer – 

- - -  hvem ved, måske får vi stablet en støttekreds på benene inden så længe? 

Lisbeth 

 

Nyt fra bestyrelsen v/Lisbeth Thorning Jensen 
19. april afholdt Friskolen generalforsamling, og med det, startede et nyt 

bestyrelsesår. Pernille Bruun-Guassora, Maria Madum og Lisbet Thorning Jensen var 

på valg, og modtog alle genvalg. Der var ingen der ønskede at stille op, så vi snupper 

lige 2 år mere. 

Bestyrelsen konstituerede sig ved efterfølgende bestyrelsesmøde med Søren Jensen 

som formand, Maria Madum som næstformand og Lisbet Thorning Jensen som 

referent. Derudover består bestyrelsen af Pernille Bruun-Guassora og Lars Sjelborg.  

Som suppleanter blev følgende valgt: Jesper Thorning Jensen, Pernille Winther, Hans 

Brandt og Dorthe Skov-Lindquist. 

Som tilsynsførende blev Thor West genvalgt og derudover blev Torben Smidt Hansen, 

forstander på Vallekilde Højskole, valgt. Vi ser meget frem til det kommende 

samarbejde. 

Foråret er altid en travl tid, og dette år er ingen undtagelse. I forbindelse med 

arbejdet med en Skovbørnehave på Vallekilde-Hørve Friskole nåede vi så langt, at 

spøgsmålet blev lagt ud til Skole- og forældrekredsen ved en ekstraordinær 

generalforsamling 30. april. Der var en god og spændende debat og afstemningen 

endte med en tilkendegivelse af, at der er opbakning til projektet.  

Der arbejdes fortsat på at få de sidste ting på plads omkring Skovbørnehaven. Vores 

ansøgning er på udvalgsmøde i Odsherred Kommune 8. juni, og er indstillet til 

godkendelse.  

På grund af forsinkelse omkring vores ansøgning, forventer vi ikke at bygningen til 

Skovbørnehaven står klar, så vi arbejder på højtryk for at finde en god løsning, og vi 

har mange ideer.  

I forbindelse med vi tidligere modtog en pengegave fra Satelitten i Hørve, opstod 

ideen om, at vi godt kunne tænke os lidt mere jord til Friskolen, og nu har vi så fået 

muligheden for at købe et stykke jord. Beslutningen om tilkøbet blev lagt ud til 

skolens ekstraordinære generalforsamling 30. april og svaret var et klart ja. 

Her i foråret var vi så igen heldige og modtage penge fra Satelitten, og det betød vi 

kunne købe nogle meget ønskede mikrofoner, som allerede kom i brug til årets 

majfest. 

Og så er det jo lige om lidt vi skal holde afskedsreception og fest for Lisbeth og 

Stefan. Fredag d. 22. juni inviterer vi alle til at komme at sige ”tak for alt- og god 

vind frem” til vores fantastiske kommende ”bedsteforældre” 



 

 

Vibeke er kørt i stilling, og det samarbejde, der har været mellem hende og os i 

bestyrelsen siden årsskiftet lover rigtig godt, og vi glæder os meget til det 

fremtidige samarbejde.  

Vibeke og Nille har sammen været på lederkursus i Ollerup, og de glæder sig begge til 

at arbejde sammen. 

Mandag og tirsdag uge 24 får Friskolen besøg af den kommende børnehaveklasse. De 

skal snuse til skolelivet og have et par hyggelige dage med Bodil i børnehaveklassen. 

Det betyder samtidigt, at alle andre klasser rykke op – og det glæder de sig mindst 

lige så meget til.   

 

Vi glæder os til at se jer alle til frokost i det grønne, når vi søndag d. 12. august kl. 12 

siger velkommen tilbage.  

 

Rigtig god sommer til jer alle og håber vi ses på Friskolen. 

 

 

 

Bestyrelsen beretning  

Vallekilde-Hørve Friskole 2012 
 

Så er vi atter samlet; for forhåbentligt at bekræfte hinanden i, at vi fortsat ønsker 

at drive friskole sammen.  

Året, det tredivte i friskolens liv startede med bravur, med en rigtig god fest med 

masser af fælleskab og sammenhold. Både medarbejdere og forældre lagde et 

ekstraordinært stort arbejde, for at det hele gik op i en højere enhed – tak for det! 

Jubilæet blev fejret i cirkustelt, som vi i bestyrelsen siden har valgt at købe. Vi 

ønsker med købet af teltet, at skabe mulighed for en ramme, der kan rumme hele 

skolen med ansatte, elever og forældre, så det igen bliver muligt for os, at afholde 

arrangementer, hvor vi alle kan deltage og få oplevelser sammen. Første gang i eget 

telt bliver til Majfesten 24. maj  

 

Økonomi 

Det er bl.a. midler fra Satellitten, der har gjort, at vi kunne investere i teltet, men 

også en generel sund økonomi, som betyder, at vi tør gå nye veje.  

På trods af den faldende koblingsprocent har det fortsat stigende elevtal gjort, at 

vores statstilskud forsat stiger. Når vi som i 2011, har budgetteret med tæt på et 

stort rundt nul, er det ikke meget, der skal gå galt før budgettet ramler – men takket 

være en meget omkostningsbevidst medarbejder stab, flere elever og en uventet 



 

 

større efterregulering af statstilskuddet i december; endte året med et overskud på 

340.892 kr. Det er 3 % af de samlede udgifter, så det er ikke meget hver enkelt 

budgetpost skal skride, før det havde været et underskud i stedet for! 

Hvordan den økonomiske fremtid for skolen ser ud, er meget svær at spå om. 

Hvorvidt den nuværende regering vil fortsætte den kurs, den tidligere regering 

lagde, er svært at sige – men lige nu er der ikke meget, der tyder på andet end at 

koblingsprocenten vil fortsætte sit fald (fra de 75 % i årene før 2011 til 74 % i 2011, 

73 % i år og formentligt 72 % i 2013). Som vi tidligere har debatteret, har vi lagt en 

kurs, hvor vi fastholder den skole vi har, og justerer så lempeligt som muligt på mange 

fronter for fortsat at sikre en rentabel skole. Sidste år hævede vi ikke skolepengene 

generelt, men omlagde dem for at sikre en mere fair fordeling af betaling og rabatter 

til skole og SFO. For at få budgettet for 2012 (og 2013) til at hænge sammen og 

imødekomme de stigende udgifter og faldende statstilskud, har vi valgt at hæve 

skolepenge med 3 % fra august 2012. Det betyder, at skolepengene stiger fra 1.140 

kr. til kr. 1.174 kr. pr. 1.8.2012. 

 

Skolepenge + SFO betaling Pr. 1.8.2012: 

 

Takster 2011/2012 SFO 

Skolepenge Morgen 14.30 15.30 16.30 17.00 

1.174 kr. 229 kr. 457 kr. 610 kr. 762 kr. 838 kr. 

 

Der gives søskendemoderation på ældste barn/børn på 15 % og 30 % på andet og 

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

 

Friskoleforeningen 

Som mange måske ved, er vi medlem af friskoleforeningen. Friskoleforeningen 

varetager friskolernes interesser og med friskolernes kontor, yder de en uvurderlig 

støtte i alle anliggender, der vedrører friskoledrift.  Efter i sidste weekend igen at 

have deltaget i årsmødet i friskole foreningen, vil jeg opfordre alle, både 

medarbejdere og forældre til at overveje deltagelse næste år.  

På årsmødet er der gerne et inspirerende foredrag med en ekstern foredragsholder 

(i år ved dirigenten Peter Ettrup Larsen om musisk kommunikation); musiske indslag (i 

år ved koret fra Den Rytmiske Efterskole i Baaring); generalforsamling for 

foreningen og gerne deltagelse af undervisningsministeren. Christina Antorini holdt en 

udmærket tale til friskolefolket, hvor hun b.la. opfordrede til at udvise socialt 

ansvar, men også forsætte med at være et alternativ til folkeskolen, så vi kan være 

med til at vise nye veje. Hun trådte dog lidt ved siden af, da hun konstaterede, at 

friskolerne nemmere kan justere deres indtægter, da de har muligheden for at øge 



 

 

forældrebetalingen. Det faldt bestemt ikke i god jord! 

Friskoleforenings årsmøde giver forståelse for hvor stort et fællesskab, der er 

omkring friskoler i Danmark, og at vi ikke er alene. Der er behov for vedvarende at 

påvirke vores landspolitikkere og give dem en forståelse af friskoler og friskole vilkår 

– det er langt fra alle, der har den forståelse. Her kan vi som forældre også gøre en 

forskel ved at tale vores sag med lokale politikkere. Mange kender en folketings 

politikker.  Det er som med ringe i vandet – vi kan påvirke tingene en lille smule, 

hvilket i nogle tilfælde kan være nok… 

 

Vores skole 

Der er fortsat god søgning til vores skole, men for første gang i de senere år har vi 

oplevet, at det ikke er en ”fuld” børnehaveklasse der starter efter ferien. Der har 

været familier, der af forskellige årsager har fundet det for dyrt, at have deres 

børn gående på friskolen.  

Jeg er ikke i tvivl om, at vi får valuta for pengene!  

Tilbagemeldingen på vores børn når de kommer videre i uddannelsessystemet er, at de 

er dygtige og engagerede. Hvis vi kigger på afgangskaraktererne fra kommunens 

skoler ligger vores karaktergennemsnit i top. I forhold til sociale og medmenneskelige 

relationer er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at vores børn får et unikt afsæt i deres 

videre liv. I langt de fleste tilfælde lykkes det, at flytte det enkelte barn langt 

gennem deres skolegang på Vallekilde-Hørve Friskole og med lysten til læring intakt. 

Til de næstkommende årgange (2013, 2014) er der pt. indskrevet 14 børn, og der er 

en venteliste på 13 børn til eksisterende klasser. Ifølge kommunens prognoser er 

børnetallet faldende i vores del af kommunen, friskolens eksistens hænger uløseligt 

sammen med det antal børn, der går på skolen. Derfor er det vigtigt, at vi alle er 

ambassadører for friskolen og dermed er med til sikre dens fremtidige eksistens – 

ikke at vi skal foregøgle eller fordreje, men formidle den gode historie om vores 

skole. Det-  sammen med vores engagement som forældre, er den bedste garanti for 

friskolen fortsatte eksistens. 

På trods af det ser vort elevtalt fortsat ud til at være stigende, 174 elever 1. april 

2012 og en prognose på 177 børn 1. august. 

 

Medarbejdere 

I løbet af året har vi ansat nye medarbejdere og sagt farvel til andre. 

I SFO’en har Rita, der var den første uddannede pædagog, der blev ansat i vores 

SFO, valgt at gå på efterløn i efteråret; efter 10 år på skolen. Vi har været meget 

heldige at kunne ansætte Mette Lichtenberg. Mette fungerer også som støtte i 

skoletiden.  Søren Dam kunne ikke længere have så mange timer i SFO, da han er gået 

i gang med at læse. Det er dejligt, at vi her i foråret kunne ansætte Pernille Sukstorf 

i denne stilling. 



 

 

Efter en periode med manglende og skiftende musiklærere, er vi meget glade for, at 

vi i efteråret kunne ansætte Isabel Ter-Borch, der er faldet rigtigt godt til på 

skolen. Heidi Hultgreen er på barselorlov indtil 29. maj og hendes timer har været 

dækket af Emilie, der er i årspraktik fra den fri læreskole i Ollerup. Emilie har klaret 

det meget flot . Clark Pratt kommer tilbage fra et års orlov, og vi har ansat Dorte 

Danborg-Frederiksen, så kabalen kan gå op efter, at Stefan og Lisbeth har valgt at gå 

på efterløn til sommer.  

Det bliver en rigtigt stor omvæltning og omstilling for os alle, med masser af 

udfordringer – de to har været en del af krumtappen på Vallekilde-Hørve Friskole 

gennem 30 år – I kan være rigtigt stolte af det, som I har været med til at skabe! 

Fra bestyrelsens side er vi meget glade for, at I fortsat ønsker en tilknytning til 

vores friskole og ser frem til at få et par bedsteforældre, der fortsat vil hjælpe os. 

 

Skolelederskifte 

I forbindelse med lederskiftet, har vi i bestyrelsen selvfølgelig gjort os mange 

overvejelser. Vores grundlæggende ønske er at fortsætte den kurs vi har, derfor har 

vi har valgt at konstituere Vibeke Høy fra 1. august 2012. Vibeke har været ansat på 

Vallekilde-Hørve Friskole siden 1. august 2005. Vibeke er en dygtig og højt 

respekteret lærer og kollega, der ser frem til ledelsesopgaven.  

Frem til tiltrædelsen, fortsætter Vibeke i sin nuværende stilling, mens hun 

sideløbende vil indgå i ledelsesopgaver, herunder planlægningen af næste skoleår og 

deltagelse på bestyrelsesmøderne. Vibeke følger alle sine nuværende elever resten af 

skoleåret, og der vil ikke ske nogen skemaændringer i perioden op til overdragelsen. 

Nille Ravn fortsætter efter eget ønske i stillingen som souschef.  

Det er vores plan, at skoleleder stillingen vil blive slået op i løbet næste skoleår, så vi 

til generalforsamlingen i skoleåret 2012/2013 kan indstille en ny skoleleder til 

generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsesarbejdet 

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, Vibeke, Nille og Lisbeth.  

Jeg vil hermed give ordet til Lisbeth, så vi kan få en orientering fra vores 

skoleleder…  (Orientering fra Lisbeth) 

 

 

 

 



 

 

Skovbørnehave & ekstraordinærgeneralforsamling 

Som vi orienterede om på sidste års generalforsamling, er der i løbet af året blevet 

arbejdet på at skabe grundlaget for en børnehave på friskolen. Det har desværre 

ikke været muligt at få forslaget klart til den ordinære generalforsamling, men der 

foreligger nu et forslag til, hvordan en skovbørnehave kan realiseres. 

Pjece og forslag til tillæg til vedtægter kan fås på kontoret og er desuden hængt op i 

indgangspartiet, sammen med plancher, der orienterer om planerne. Desuden er det 

sendt, med e-mail, til alle der modtager fredagsbrevet på mail. 

Der er indkaldt til ekstraordinærgeneralforsamling mandag d. 30. april kl. 19 på 

friskolen – kom og deltag i debatten og i beslutningen, om vi skal starte en 
skovbørnehave op her på vores friskole. 
Slutteligt vil jeg takke alle vore medarbejdere for den unikke indsats, I alle yder for 

vores skole og vore børn. Det en fornøjelse at lave friskole sammen med jer alle - så 

lad os endeligt tage et år mere 

På bestyrelsens vegne, 

Søren E. Jensen 

 
 

 

 

 

 

 

 

ORIENTERING FRA SKOLELEDEREN APRIL 2012 
 

Så blev friskolen voksen – vi har passeret de 30 år. Jeg glædes, når jeg tænker 

tilbage på den dejlige dag, hvor vi fejrede fødselsdagen/jubilæet. En helt 

uovertruffen måde at starte et skoleår på – fællesskab, glæde og begejstring er 

nogle af de ord, der falder mig ind – selvfølgelig også hårdt arbejde, men sådan er det 

at arrangere fest – jo mere engagement, jo mere glæde – sådan er det for mig. 

 

Endnu en skolestart med lidt dramatik: Anna, der hurtigt syntes, at det var for hårdt 

at være lærer på en friskole og Martin, der syntes det samme. Intet er så skidt, at 

det ikke er godt for noget – for – så opdagede Isabel os og ansøgte om den ledige 

stilling – og hun var værd at vente på.  

Bodil, som stort set aldrig har haft sygedage tidligere, løb ind i en lungebetændelse, 

som ikke var til at ryste af sig med det første. Dejligt at Bodil igen er på 

omgangshøjde. Heldigvis har vi dygtige kolleger, der er med på at klare sådanne 



 

 

situationer – vi kom igennem det første halvår på en måde vi kan være stolte af – og 

nu kører ”toget ” igen – fint og velsmurt! 

 

Personalet er nærmest fornyet, hvis vi kigger 5 år bagud, men det er bestemt med 

engagerede ansatte, der vil vores friskole rigtig meget og yder en stor indsats. Til 

næste skoleår er Heidi og Clark tilbage med ny og stor energi og så er vi fuldtallige 

igen – det bliver dejligt – selv om Emilie er gået flot ind i opgaven som 3.kl’s 

gruppelærer – på en måde, så jeg kunne fristes til at spørge, hvad skal hun tilbage på 

lærerskolen for? Selvfølgelig skal Emilie færdiggøre sin uddannelse, men ingen på 

VHF er i tvivl om hendes kvalifikationer som lærer. 

 

Reading er nu kommet så godt i gang, at Nille vil prøve at kunne nå de berammede 3 

børn  på 90 minutter – altså 3x1/2 time hver dag – vi er ved at være der, hvor vi for 

alvor kan spore resultaterne af investeringen i certificeringen af Nille. Meningen er 

at forebygge specialundervisning, så den kun bliver nødvendig ved dysleksi og 

tilsvarende eller til små korte opfriskningskurser til enkeltbørn, der lige skal have et 

lille skub i den rigtig retning. 

 

I lærergruppen har vi i et længere stykke tid diskuteret, hvordan vi kunne organisere 

undervisningen på en måde, så grupperne blev med et mindre antal børn. Vi er nu 

kommet så langt i vore planer, at vi til næste år opdeler børnene lidt anderledes end 

nu. 

Indskolingsteamet bliver stadig 0.-3.kl. Her samarbejder lærerne om at lægge de 

overordnede pædagogiske linjer i undervisningen. I den daglige undervisning opdeles 

gruppen i 0.- 1.kl. og 2.-3.kl. Disse to mindre grupper samarbejder – men – børnene kan 

stadig glide ind på de hold i dansk og matematik, hvor de bliver optimalt udfordret på 

tværs af alle 4 årgange.  I samlinger og når børnene skal ud af huset vil de følges i de 

mindre grupper – eks. Lejrskoler. 

 

Denne opdeling bliver ligeledes gældende for mellemgruppen, som næste år tæller 4.-

7.kl. – vi får en ”lille mellemgruppe” 4.kl. og 5.kl. og en” stor mellemgruppe” 6. kl. og 

7.kl…… 7.kl. skal stadig have det klasselokale, som de har i dag. 

Det er meningen, at vi på denne måde vil bløde lidt op på overgangen mellem 

mellemgruppen og overbygningen – store mellemgruppe skal rent 

undervisningsmæssigt målrettes mere skolens ældste gruppe. 

 

Overbygningen bliver 8.kl. og 9.kl., og teamet om denne gruppe bliver gruppelærerne 

og klassernes øvrige faglærere. 

 



 

 

Det er vores mål, at børnene og lærerne i dagligdagen skal tilbage til kun at skulle 

forholde sig til en gruppe på ca. 36 børn. Det er vort håb, at denne organisering vil 

passe bedre til den størrelse vores skole har i dag. 

 
 

 

Hvis jeg skal gøre status - hvad er det så for en skole, vi har nu ? 

Vi har en skole med et dedikeret personale, der er meget glade for deres 

arbejdsplads. Med en skolestart, som den vi havde i år, må vi spørge os selv, hvad det 

er vi forlanger af vore ansatte/lærere, som gør at to nyansatte meget hurtigt må 

give op?  

 

Jeg har altid set det som et privilegium, at være på en arbejdsplads, hvor jeg har 

kunnet få lov, at engagere og involvere mig, hvor forholdet til børn og forældre kan 

være gensidigt respektfuldt og frimodigt, hvor jeg forventes at have lyst til at 

nytænke, tage initiativ og ansvar. Men – hvor jeg som en selvfølgelighed også 

forventes at kunne gå ind i en gruppe og skabe ro om min undervisning og i øvrigt 

passe mit arbejde på ansvarlig vis. Jeg kom engang fra en tjenestemands stilling, hvor 

jeg var næsten uopsigelig. Her har jeg hele tiden vidst, at når jeg er her, er det fordi 

jeg er ønsket – og – det er for mig en endnu større tilfredsstillelse end sikkerheden i 

ikke at kunne opsiges – sådan lige.  

 

Forudsætningen for at have en skole, hvor det at være her betyder, at ”jeg er 

ønsket”, er, at I som forældregruppe er opmærksom på, at enhver utilfredshed af en 

vis størrelse – hurtigst muligt skal til lærer/skoleleder, for at der kan handles på det.  

 

Det er ligeledes vigtigt, at der ikke sendes en talsmand/-kvinde, men at hver 

forældre gør op med sig selv, hvad han/hun mener og henvender sig. Det er alvorlige 

sager, når vi begynder at tænke i afskedigelser m.v. både for den ansatte, det drejer 

sig om og for friskolen. - En proces startes og slutter, når der bliver rettet op på 

”problemet” - måske for altid eller måske kun for en stund.   

Det er ledelsens ansvar, at sikre, at undervisningen fungerer rundt om på skolen – vel 

vidende, at lærere er forskellige og derfor også har hver sin lærerstil. 

En af de vigtigste forudsætninger for at kunne lave ”en god skole” er 

forældregruppens accept af ovenstående og af forældregruppens tillid og 

samarbejde. 

 

Det er ligeledes vigtigt, at I som forældregruppe erkender, at I har valgt en 

FRISKOLE.  



 

 

Hvad er en friskole? Jeg vidste det ikke, da vi startede friskole – det er først noget 

jeg har opdaget hen over årene. Jeg har ikke været så heldig at gå på friskole selv, 

da jeg var barn.  

I Dansk Friskoleforenings vedtægt står der: ” DF’s formål er at styrke og fremme 

fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler og at værne om hjemmenes 

ret og indflydelse i skolespørgsmål. Det er endvidere foreningens formål at arbejde 

for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark.” 

 

For at indkredse svaret på mit spørgsmål har jeg valgt at lade andre friskoleforældre 

tale – jeg får lyst til at citere 4 forældre/tidligere forældre fra Dansk 

Friskoleforenings Årsberetning 2010: 

 

- ”Øjne kan få et menneske til at blomstre! At blive set som et helt menneske 

med en historie, et potentiale af resurser er helt afgørende for, om man lykkes 

med sit liv!” 

 

- ” Ungerne elsker deres skole endnu højere, hvis de kan mærke, at I også gør 

det, og hvis de kan se, at I deltager i skolens pulserende liv.” 

 

- ”I den frie grundskole er det vigtigt, at man har kontakt med hele eleven, og at 

barnet ikke bare er en, der skal lære noget, men kommer med hele sin familie 

og et sæt familierelationer.” 

 

- ”Danmarks fremtid ligger ikke i at skabe så mange genier som muligt, men i at 

få de kloge til at arbejde sammen. 

 

Jeg har lært, at  noget af det, der er unikt for vores friskole – for friskoler, er, at vi 

erkender, at et barn ikke kan lære at begå sig i et samfund uden at det udover den 

fag-faglige viden har fået en rygsæk fyldt med erfaringer om samarbejde, 

kompromisser, ansvar overfor sig selv og andre, konsekvens, fordybelse, 

gruppearbejde … og det kan kun læres i fællesskabet – derfor er fællesskabet så 

afgørende et ord at sætte sammen med den frie skole, hvilket også fremgik af 

nævnte citater! Dannelse og faglighed går hånd i hånd. 

 

Den læring, dette kræver, starter for alvor i børnehaveklassen – men ”slaget” 

fortsætter op igennem indskoling og mellemgruppe og nogle gange også et godt stykke 

ind i overbygningen – til mange forældres store bekymring, for ”der er aldrig 

problemer, når de leger med kammerater derhjemme!” Nej – der vælges 

kammeraterne efter, om børnene kan enes. At kunne begå sig i et fællesskab betyder 



 

 

at kunne samarbejde også med den person, som barnet ikke ville vælge som 

legekammerat derhjemme. 

 

DERFOR er det vigtigt, at vi – I og jeg – hele tiden har det for øje, og stiller os selv 

spørgsmålet ”Hvad gavner fællesskabet mest?” for så gavner det også mit barn mest! 

Friskolens fornemste opgave er, at jeres børn bevarer lysten til at lære helt til de 

forlader skolen – og – det gøres ikke kun ved fagfaglig terperi – I og vi skal have fat i 

hvert barns potentialer, og acceptere den viden, vi får om det.  

Når jeg i forskellige sammenhænge hører vore børn omtalt af de modtagerskoler vi 

har omkring os, så er det altid i rosende vendinger. Jeg hører om dygtige børn, børn 

der gider, børn der engagerer sig i det, de nu er i og børn der opfatter ”læreren” som 

en samarbejdspartner og ikke en modpart. 

Når jeg får den viden – så bliver jeg svært stolt. 

 
 

 

Stefan og jeg har meddelt friskolens bestyrelse, at vi stopper vort professionelle 

virke på Vallekilde – Hørve Friskole med udgangen af dette skoleår, som I har kunnet 

læse i Fredagsbrevet.  

I har også kunnet læse, at bestyrelsen har valgt at konstituere Vibeke Høy som 

skoleleder i den første tid, indtil stillingen opslås ledig. 

Stefan og jeg er begge meget glade på friskolens vegne over den beslutning. Jeg har 

lært Vibeke at kende som en meget ansvarlig og dygtig lærer, der ikke går af vejen 

for at følge opgaver til dørs, og Stefan har haft Vibeke som samarbejdspartner 

igennem nu 4 år. Vibeke kender ligeledes friskoleverdenen inde fra, da hun selv er 

friskolebarn fra Tømmerup Fri- og Efterskole. 

 

Ingen er uundværlige – det er Stefan og jeg heller ikke. Vi har en god skole, der kan 

stå på egne ben, og vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at med den flok medarbejdere, der 

er lige nu Helle, Tina og Stig, SFO og lærere – ”kan det så nemt gå godt” for at citere 

Christian Lilholt.  

Vi vil glæde os til at komme på friskolen og give en hånd med de utallige opgaver, der 

altid har været og sikkert altid vil være på et sted som her, hvor der hele tiden er 

grøde, hvor alting gror, hvor at så er at høste. Vi er på pletten, når I kalder – vær 

ikke bange for det – vi kan slet ikke lade være. 

 

Sluttelig vil jeg takke den siddende bestyrelse for et forbilledligt samarbejde – jeg 

føler mig SÅ privilegeret – aldrig er det føget med ukvemsord, altid er 

meningsforskelle blevet diskuteret, til vi fandt det fælles ståsted – altid har jeg 



 

 

vidst, at jeg aldrig ville gå forgæves, hvis jeg havde brug for en hjælpende hånd.  

 

Det er jeg meget taknemmelig for, det har gjort jobbet til en stor fornøjelse på 

trods af store og svære beslutninger undervejs.  

 

Netop derfor er jeg også helt rolig ved at overlade opgaven til en anden – i første 

omgang Vibeke, for jeg ved, at hun får al den støtte, hun har brug for hos jer – der 

repræsenterer den samlede forældregruppe.  

 

SÅ denne gang skal jeg slutte min beretning af på en lidt anden måde end de seneste 

mange år.  

Jeg kan ikke tilbyde at tage endnu et år på den platform, jeg står på nu, men jeg kan 

tilbyde at stå vagt og være klar når som helst, I kalder, og jeg kan tilbyde at være 

med til at danne kreds om friskolen og dermed være med til at passe på, at den har 

det godt - - - hvis I vil! 

 

HELD OG LYKKE MED DE NÆSTE MANGE ÅR 

Lisbeth   



 

 



 

 

         1.KLASSE SKRIVER OM MORGENSANG 

 

 
 

Signe 1.kl 

Den første sang hed ”Der er altid et sted på jorden. Den handler om alle børn i verten 

og der er menge børn der er fatie og der er altid et sted på jorden ver der sider et 

barn med et prød. 

Den anden sang vi sang hed ”Jeg er Hans den båne knøs der frier til en båne tøs. 

 

Mathias 1.kl 

Jeg så at den hl om en boneknl der fen en bonetøs 

 

Silje 1.kl 

Morgensange i dag hanlet om en boneman der frier til en kvine, men hun vil ikke hav 

ham selv, hun vil hav hans penge og han fotele at han kan bare fine en anen og så vil 

han ikke gidtes med hine. 

 

Abdullah 1.kl 

Morgensangen handler om en som da hed hans. Han var bånemand som vel gifte sai. 

Men te sist saie han at hun ku få ale hans pene. So sai hun ja men så sai han nai. Han 

vile ikke. 

 

Jalte 1.kl 

Jeg er Hans den bønne knøs der frier til en bønnetøs og jeg vil gerne gifte mig med 

dig og gifte mig med dig. 

Morensangen handler om hans den bønne der gerne vil gifte sig med en bønnetøs, men 

det vil hun ikke så hans prøver at låge hin med noget og til sidst låger han det med 

hans penge det vil hun gerne men hans vil ikke alligevel 

 

Matilde 1.kl 

Morgensang handler om en dargn der hedder Hans. Han vil gane givtes med en pige, 

men hun vil ikke givtes med ham. 



 

 

Og så spoate han hine om ves hun il givtes sig med han så skul hun få en kjole der va 

lavet a det al finst hamalin. 

 

 

 

Lejrskole i indskolingen 

Indskolingen var på lejrskole d. 7. – 8. Juni og 2. kl de sov i skolens 

shelterne. Når vi holder overnatning sammen i 2. kl har vi den 

tradition, at vi fortæller gyserhistorier før vi skal sove og børnene 

glæder sig hver gang. I den forbindelse skrev Agnethe og Josefine 

følgende uhyggelige historie. Pas på! Den er ikke for folk med sarte 

nerver. Thomas 

 

Den uheldige lærer 

Der var engang en klasse som skulle sove på skolen henne ved hytterne. Hele klassen 

havde glædet sig til at sove ude i hytterne. For de havde aldrig prøvet at sove på 

skolen før. Efter en lang dag da de alle sammen havde leget sammen og drengene 

havde bygget huler og pigerne havde tøsesnakket, spiste de en masse pandekager med 

smeltede skumfiduser. De sad og snakkede om at de skulle løbe lidt rundt og banke 

lidt på 0 klasses ruder bagefter.  

Da de var færdige med at spise lagde de sig ned i deres soveposer. Læren skulle sove 

henne ved bålet, for pigerne var bange for at bålet gik ud. Da alle børnene var faldet i 

søvn lagde læren to stykker brænde på bålet og så lagde han sig også til at sove. lige 

pludselig kom der et vindpust og den søvnige  lære trilede ned i gløderne.... 

Næste dag skulle en af pigerne ud at tisse. Da hun skulle gå forbi bålstedet så hun at 

læren lå i bålet. Hun skynde sig hen til en af de andre piger der lå og sov. Hun ruskede 

i hende og med et set satte hun sig op. ”Oh hvad sker der!” Sagde pigen og den anden 

pige fortalte hende om det. Da hun var færdig kravlede pigen op af sin sovepose så 

gik de hen til læren og vente ham om og så på hans blodige ansigt? 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.klasse lejrtur på Næsgården Juni 2012 
Citater fra 3.klasses elever: 

”Jeg var på madhold med Sofie, Sarah og Henriette. Vi lavede grovboller og varm 

kakao. Man kunne få smør på sin bolle eller marmelade, hindbær eller jordbær, 

pålægchokolade, mørk eller lys. Dejlig morgenmad. Da vi kom ud på Næsgården 

startede vi med at slå telte op. Det bedste ved lejren var da vi sad ved bålet og 

legede Gæt og Grimasser og brændte tørt græs. Jeg vil aldrig glemme da jeg 

hoppede i søen og det var iskoldt.” 

                                             
”Vi handlede i Hørve. Vi købte ost og vi købte pepperoni og skinke og hakket tomat og 

gær. På Næsgården blev Louise stanget af en ged. Emilie delte præmier ud til os.” 

”Jeg stod for at pille løgene og jeg stod for kødsovsen og alt ved komfuret. Det var 

helt vildt sjovt at lave maden. På Næsgården grillede vi skumfiduser rundt om bålet. 

Det var vildt rart og hyggeligt.” 

”Min opgave var at stege cocktailpølser og lave røræg og bære ud. Det bedste ved 

lejren var at sove med katten Garfield og det dårligste var da jeg skar mig på foden. 

Jeg vil altid huske da jeg tissede i søen.” 



 

 

”Vi gik ned til Fakta og købte tomater og Heinz ketchup. Vi satte telt op og var også 

inde hos gederne. En af de bedste ting var at lave bål og holde bålet i gang sammen 

med Oscar og Mathilde P.” 

”Vi lavede boller med varm kakao. Det var sjovt at bage bolledej. Vi fandt på vores 

egen sang. Den lyder sådan her: Moder rører rundt i dejen, mens hun laver mad. Emilie 

og Heidi kaldte os for Bolleholdet” 

”Da vi handlede ind var det mig der regnede. Det var faktisk ikke særlig sjovt.” 

”Det bedste ved lejren var at vi måtte bade i søen. Da jeg hoppede i søen var vandet 

mega koldt. Der var en ged der stangede mig. Det gjorde ondt men jeg er ikke bange 

for den for jeg tror den ikke gjorde det med vilje.” 

”Vi købte ind for 161,40 kr. Vi hoppede i vandet fra en tømmerflåde. Det bedste ved 

lejren var at bage i køkkenet sammen med pizzaholdet og at sove i telt med alle dem 

jeg sov sammen med og at være sammen med klassen. Jeg hoppede i søen og da vi var 

ude hos gederne holdt jeg en af gederne.” 

”Vi lavede pizza. Dejen havde vi selv lavet. På Næsgården badede vi, vi gyngede og 

hoppede på trampolin. Jeg vil altid huske da mig og Sofie vågnede kl 4 om natten. Der 

kom en bil og så åbnede døren.” 

”Jeg vil altid huske at jeg var syg og lå mest i min sovepose.” 

”Vi lavede pasta med kødsovs. Det var sjovt og svært at stå ved siden af Oliver og 

Celie fordi de skar løg. Løg gør at man græder. Hende jeg lå i telt med havde mange 

ting der fyldte meget.” 

Med venlig hilsen 3.klasse 

 
 

 4. klasse på en fantastisk tur til Holbæk fjord 

camping 
af Mette Gundersen. Lærer i 4. klasse. 

   Dagen startede kl. 8, hvor lærer, børn og en flok forældre mødtes på Holbæk Fjord 

camping. Det første punkt på dagens program var ”sundhed og bevægelse”, som blev 

gå en tur ned til den smukke lystbådehavn, hvor drengene kunne få løbet op og ned af 

skrænter og sten. Lidt ”smut” blev det da også til, men kun lidt, da det er meget 

svært i stiv modvind. Da vi kom tilbage til campingpladsen igen var det i læ og dejlig 

solskin, at børnene og jeg lavede yoga medens forældre stillede frugt, hjemmebagte 

boller og hjemmelavet marmelade frem på bordet, som vi herefter grådigt guffede i 

os. ”Pausen” tilbragte børnene på campingpladsens legeplads og hoppepude. 

   Så blev tid til engelsk undervisning, som denne dag var rykket hen på hoppepuden. 

Her sang vi engelske børnesange om dyr, som vi havde øvet lidt på derhjemme. 

Herefter mimede vi forskellige dyr på hoppepuden, som man så skulle huske de 



 

 

engelske navne på. Matematikundervisningen foregik i dag ved tabelstafet, hvor der 

blev løbet igennem og tabellerne også blev husket ganske godt. 

   Efter frokost gik vi på rundvisning på campingpladsen og vi besøgte blandt andet 

pladsens udendørs ”fitness center”. Alle maskiner og alle børn og voksne var i gang – 

det var hylende skægt.  Rundbold blev det også til. De voksne og pigerne mod 

drengene. Det hold med de voksne klarede det ikke for godt… SÅ nåede vi endelig til 

dagen højdepunkt, vi skulle bade i campingpladsens skønne overdækkede svimmingpool 

og nyde den dejlige spa og den varme sauna. I løbet af nogle timer var alle forældre 

og søskende kommet og regnen begyndte at stå ned i stænger, men hvad betød det, vi 

sad i dejlig læ og varme under overdækningen og hyggede os medens børnene badede. 

   Så skulle der grilles – også medens vor herre havde åbnet helt for sluserne. En flok 

friske forældre arrangerede en pavillon til de medbragte grille og fik lavet lækker 

mad til hele flokken og vi lånte campingpladsen fælleshus, hvor vi med lidt god 

organisering ”sagtens” kunne være. Forældrene hyggede sig i fælleshuset og børnene 

rå-hyggede i de lejede hytter – lidt tid til at snolde i campingpladsen kiosk, blev der 

da også til for mange børn. 

   Lørdag kl. 11.00 var alt pakket, ryddet op og gjort rent ”i bedste friskole ånd”, som 

en forælder sagde.  Måske gør vi det til en tradition at tage sådan en tur?                                                                          

      
 
 

Hyttetur på Vesterlyng 5 kl 
Af Asta  

 

Her fornyelig var 5.kl på lejr/hytte tur på Vesterlyng camping. Det var super 

hyggeligt og vi skulle selv lave mad og bo i vores egne hytter. Vi var fem hytter der 

var fire i dem alle sammen. Da vi havde lavet mad og spist den skulle vi ned at spille 

Beach volley. Efter skulle vi ud og gå tur på Vesterlyng. Chenny havde lavet nogle 

konkurrencer hvor vi fx. Skulle finde nogle af de andre og hente ting og sager som 

Chenny sparkede ud i buskadset. Derefter fandt vi en fin lille klit hvor vi tog et par 

fælles billeder, hvor vi lavede vilde ting. Derefter kom vi hjem hvor der var nogle 

stykker der lavede dessert. Så skulle vi gøre os klar til at sove og ligge os i sengen 

men alle havde mobiler med så der var masser af smsér ri og for nogle og jeg nævner 

ingen navne gik det så vidt at denne person gjorde det eneste som vi ikke måtte gå 

over til en anden gruppe efter Chenny havde sagt at vi skulle gå i seng. Det gav 

konsekvenser to af grupperne fik taget alle deres mobiler. Det var ikke så sjovt da 

man vågnede om morgnen så vi kunne ikke se hvad klokken var og man var ikke vågen 

nok til at komme i tanke om at man kunne tænde for tv´et og se hvad klokken var. Og 

vi måtte først lave morgenmad klokken halv otte. Da forældrene kom, var vi nogle der 



 

 

skulle bade i den iskolde pool. Efter det skulle vi spise frokost med forældre og 

søskende, og så skulle vi hjem. Asta 

 

De nye grupper fra næste skoleår 
Af Hannah 5.kl  

Jeg kan godt lide Iden, om den måde grupperne skal deles op på. Så når vi går i 6. skal 

vi arbejde meget sammen med 7. og jeg tror det bliver sjov og vi kan lære en masse 

nye ting af dem, også selv om de er lidt stride af og til . Men der er både fordele og 

ulemper ved at arbejde sammen med dem. En fordel er at vi kan lære en masse ting af 

dem. Og en ulempe er at vi kan virke ukoncentrerede. En til fordel kan være at vi ikke 

bliver så mange og DET glæder jeg mig til. Jeg håber at vi får et godt sammen 

arbejde med dem de kommende 7.`ner.      

 

 

 

 

 

Thors Brudefærd 
Palle lærer i 6.kl 

 

Til Majfesten i år havde jeg den store glæde – sammen med Jesper – at være 

instruktør på de stores teaterstykke Thors Brudefærd. 

Temaet i år var jo nordisk mytologi, og vores stykke handlede om Thors hammer, der 

blev stjålet af den fæle jætte Trym. Aserne opsøgte jætterne for at få hammeren 

tilbage, men som betingelse herfor krævede Trym Freja til hustru. Dette var Freja 

dog ikke lige indstillet på, så Thor måtte – noget mod sin vilje – klæde sig ud som 

Freja med brudeslør for angiveligt at gifte sig med Trym. Dog smed Thor sløret, 

efter at have fået hammeren tilbage, og slog alle de onde jætter til jorden. 

Stykket var skrevet som en musical, så en stribe af vores dygtige elever tog sig af at 

understøtte sangene på diverse instrumenter samt spille musik under sceneskiftene. 

Derudover sang 4. klasse kor og lavede stomp. Et hold stod for kostumer og sminke i 

nøje samarbejde med skuespillerne. Et andet hold havde som opgave at lave 

rekvisitter og kulisser og tage sig af sceneskiftene. Og andre igen stod for lys og lyd. 

Jesper og jeg instruerede skuespillerne ved hjælp af  4 hjælpeinstruktører, der bl.a. 

fungerede som sufflører og stand-ins og tog sig af opvarmning m.m. 



 

 

Så alt i alt var rigtig mange elever og lærere involveret i projektet, og alle gjorde 

virkelig deres yderste for at gøre stykket vellykket. Skuespillerne var i den grad en 

fornøjelse at arbejde med, og samarbejdet med alle de andre hold fungerede 

upåklageligt 

Der var store logistiske udfordringer i projektet, bl.a. at skulle spille i vores 

cirkustelt, hvor vi jo først kunne rykke ud på premieredagen med projektører, vores 

nye trådløse mikrofoner (som vi vist lige skal vænne os til), band o.s.v. Og at skulle 

dele teknik og scene med indskolingen gjorde også tingene mere komplicerede. 

Men da aftenen oprandt, var det en rigtig stor fornøjelse – sammen med alle de glade 

mennesker i cirkusteltet – først at overvære indskolingens særdeles gode og 

morsomme stykke, derefter hygge sig med lidt pauseunderholdning, og så endelig 

spille vores eget stykke i en opførsel, hvor vi syntes, alle gjorde deres bedste. Og 

som vi – under de givne omstændigheder - var godt tilfredse med bagefter. 

 

Så det var bestemt anstrengelserne værd. Og vi har helt sikkert lært en masse til 

næste år… 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.kl på  friluftstur på Smededal Efterskole 
31. maj cyklede 7.kl til Mørkøv efter at ha haft frilufsliv på skemaet i 

sundhed/bevægelse i ugerne op til. En rigtig god tur som I kan læse om 

herunder. Der er hermed, måske, skabt en ny tradition med et 

samarbejde mellem 7.kl sundhed/bevægelses og Smededals Efterskoles 

friluftshold. Der er i hvert fald allerede nu aftalt og sat kryds i 

kalenderen til en ny tur i foråret 2013 med de kommende 7.kl 

Tak til Smededal efterskoles friluftshold. Helle 

 

 

Overlevelse i egen bygget bioak 
Af Maja og Marie 7.kl 

 



 

 

  
Alle kom om morgenen med et smil på læben. 

I armene bar vi det ene efter det andet 

udstyr, og flere cykler strømmede til 

skolem. Lidt regn dryppede ned fra himlen, 

og smilet faldt. Men som skoletimerne gik 

inden slaget slog 12:15 skinnede solen stille 

frem mellem de gråsmurte skyer.  

Klokken ringede ind og alle drønede op i 

klassen, man kunne mærke spændingen i 

klassen, alle var glade. Vi satte os klar på 

cyklerne, og som en almindelig syvende 

klasse, er der altid nogen der starter med at 

cykle før vi egentligt måtte.  

Efter en cykel tur til Mørkøv på 14,4 km 

med dejlig medvind, fandt vi os ellers til 

rette i det grønne, blandt de græssende 

køer. Der gik ikke lang tid før vi følte os 

hjemme blandt dem… Solen på himlen 

varmede svagt, og skinnede de glade smil op.  

 

 

 

Efterskoleeleverne fik øje på os og sagde som det første: ”Nøj hvor er de store!”.  

Vi klingede godt med dem.  

  Vi blev delt op i 4 hold og sammen med eleverne der byggede vi 4 forskellige bioaker. 

Skoven lige ved siden af Smededal efterskole var flot og dejlig sommerlig med alle 

træenes blade der sad smukt og grønt på de tynde grene.  

”Hey vi skal lege Pindpind” sagde en af efterskoleleverne. Vores ansigter så lidt 

fortvivlede ud? Hvad går det dog ud på? Vi fik forklaringer, og vi gik ud på marken, 

hvor vi ’kridtede’ banen op og ellers begyndte og spille Pindpind. Et sjovt, men lidt 

farligt spil, da man kaster og slår med kraftige træ pinde.  

Vi blev kaldt tilbage til lejren. Vi blev delt ud i grupper, hvor vi fik forskellige 

opgaver.  Nogen skulle plukke brændenælder til brændenældesuppen, andre skulle 

hakke kartofler og helt andre skulle starte bålet og grille kylling. Det gik ret hurtigt 

med at lave mad da, vi var så mange om det -35 i alt. 

 Efter det dejlige hjemmelavet aftenmåltid, rendte vi rundt med fuldt drøn på i 

skoven, hvor den stod på faneleg! Friskolen vs. efterskoleleverne. De vandt første 



 

 

omgang, men vi kom efter dem i anden omgang - med en smule held! Men de indtog 

første pladsen flot efter tredje omgang.    

Alle gik prustene ud af den store flotte skov, nu var det tid til bål hygge. I horisonten 

kom vores lærer Jesper på besøg hjemmefra, og havde godter under armen, 

skumfiduser! (passende da han har den nye 7.kl til næste år) 

Alle var samlet om bålet og det varmede vore kolde kroppe, en varm kop saft blev delt 

rundt til alle og det lunede godt.  

Mens flammerne dansede flot i nattens centrum, blev det kendte ulve spil sat i gang! 

Tiden gik lige pludselig hurtigt, nu kaldte soveposerne på os ude fra bioakerne, nu var 

det nu. Klokken var tolv. 

 Vi gik hver til sit, hyggesnakkede lidt inden øjnene faldt i, og de sidste flammer 

brændte ud. 

Man vågner med den kolde fornemmelse i hele kroppen, de andre ligger helt krøllede 

sammen i deres soveposer, og lignede lidt orme. 

Duften af havregrød steg op i næseborende. Alle krøb ud af soveposerne, ”godmorgen 

har du sovet godt?” blev der spurgt. 

Der kom strømmende mennesker rundt om bålet, alle så lidt trætte og forfrosne ud, 

men den varme havregrød og grannåle-te bragte smilende frem.  

Vi fik pakket de sidste ting og sagt farvel til de søde elever og Anders, som er lærer 

på linjen friluftsliv. Vi satte vores ømme kroppe op på cyklerne og begyndte at trille 

de 14 km hjem til vores lille kære friskole mellem Hørve og Vallekilde i kraftig 

modvind. Da de sidste ellers var kommet tilbage, traskede vi ind af døren med tunge 

skridt og trætte øjne, men med en glæde og smil i alle retninger. Klar til dagens 

timer. 

 

 

 

 

 

 

Eget projekt 

af Niels Bentzen 8. klasse 

I løbet af ens tre år i overbygningen når man at lave to opgaver i eget projekt. En 

gang både i 7. og 8. klasse, hvor man i 9. på det tidspunkt har eksamen. Man kan vælge 



 

 

imellem enten at lave en klassisk skriftlig på en 3-4 sider, eller man kan lave et 

produkt. Dem der laver et produkt plejer at lave en film, i hvert fald ud fra de 

produkter jeg har set indtil videre. Dog blev der dog lavet en stor billeder for et par 

år siden. I modsætning til projektopgaven skal man i eget projektopgaven også 

fremlægge i 7. og 8. klasse, hvor man i projektopgaven kun skal fremlægge når man 

går i 9. klasse. 

Jeg syntes, at eget projekt egentlig er ret fedt, fordi dem som er gode til at 

fremlægge for lov til at være i deres es. Det er også god træning til projektopgaven i 

9. klasse, hvor ens karakter fra projektopgaven jo går lige over i ens karakter blad. 

Dog tror jeg, at en del andre syntes, at det er irriterende at vi skal fremlægge, da 

nogen syntes at det er lidt grænseoverskridende at skulle fremlægge over for flere 

end bare sin klasse. Eget projekt er også sjovt fordi emnevalget er fuldstændigt 

valgfrit, man kan skrive om alt fra jordnødders indflydelse på Cuba til bæverens 

livscyklus. Det medvirker også til at der nogen gange virkelig er nogen sjove emner 

indimellem, som f.eks. Japansk madkunst, Youtube eller Bjarkes billede.  

Det er rigtig sjovt at se at nogen har brugt meget tid og energi på noget originalt og 

virkelig interessant, og så se dem diske op med en rigtig god fremlæggelse. Alt i alt 

er eget projekt egentlig ret sjovt og lærerigt, til tider kan det dog blive noget 

stresset. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dimission juni 2012 
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Vi skal også sige 

farvel til: 

 
Nicklas Monnick  1.kl. 

Cecillile Juul  7.kl. 

Gustav Brockdorff 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 

TAK 
 

Kære alle 

 

Vi vil gerne takke jer for dejligt samvær, 

 

nærvær, samarbejde og opbakning samt 

 

oplevelser og udfordringer 

 

igennem årene. 

 

Vi glæder os til at møde jer på friskolen i 

 

forhåbentlig rigtig mange år fremover. 

 

 
 

 

”DAGEN DERPÅ” 

 

Ligeledes  mange – mange TAK for en helt uforglemmelig fredag eftermiddag og 

aften.  

Vi sidder meget rørte og ydmyge tilbage med en stor taknemmelig følelse over, at 

forældre, børn, bestyrelse og personale mener, vi har fortjent en sådan oplevelse, 

som fredag var. 

 



 

 

Vi kan kun sige ”TAK af hjertet”, som vores dronning nok ville udtrykke det. Det vil 

være en af vores højt skattede minder, som vi vil glæde os over at se tilbage på igen 

og igen. 

 

De kærligste hilsner og tanker 

Lisbeth & Stefan      

       
   

 

     
 

 

      
 



 

 

 
 

 

 
 

TAK FRA BØRNENE 


