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Seneste nyt fra 

bestyrelsen 

 

Af Lisbet Thorning Jensen 

Ja, hvad er der egentlig sket siden 

sidst? Når man står midt i det hele, kan 

det måske være svært lige at sætte 

ord på, men når man så får denne 

opgave at se tilbage og også lidt frem, 

ja, så er der jo faktisk sket en del. 

I januar blev det bekendtgjort, at 

Lisbeth og Stefan har valgt at trække 

sig tilbage og få tid til alle de ting de 

også synes er spændende.  

Men hvordan skal det nu gå? Kunne 

nogle måske spørge. Men vi er helt 

rolige, og allerede da bestyrelsen fik 

meldingen, satte vi og ledelsen os 

sammen og lavede en plan for 

lederskiftet. Derfor kunne vi allerede 

samme dag som Lisbeth og Stefan i 

fredagsbrevet offentliggjorde deres 

beslutning fortælle, at vi har valgt at 

konstituerer Vibeke Høy, som har 

været ansat på Vallekilde-Hørve 

Friskole siden 2005. Vibeke er en 

dygtig og højt respekteret lærer 

blandt, elever, forældre og kollegaer, 

og Vibeke ser frem til ledelsesopgaven. 

Vibeke fortsætter frem til 

tiltrædelsen 1. august i hendes 

nuværende stilling, mens hun 

sideløbende vil indgå i ledelsesopgaver. 

Nille Ravn fortsætter efter eget ønske 

som souschef. 

Så er Isabel tiltrådt stillingen 

som musiklærer, og det er næsten ikke 

til at få armene ned. Dejligt med musik 

til morgensang og dejligt at vores kære 

børn igen har mulighed for masser at 

musik i skoledagen. Velkomme til Isabel. 

 

 

 Majfesten står for døren og 

forberedelserne er i fuld gang. Selve 

festen bliver torsdag d. 24. maj, men 

traditionen tro inviteres skolekredsen, 

bedsteforældre og børnehaven til 

generalprøve om formiddagen samme 

dag.  

Som vi fortalte sidst, har skolen købt 

et cirkustelt som samlingssted, så vi 

glæder os selvfølgelig rigtig meget til,.
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at vi igen har mulighed for at samle alle 

skolens elever, forældre og ansatte 

samme sted 

Et udvalg under bestyrelsen har 

arbejdet med at undersøge 

mulighederne for etablering af en 

skovbørnehave ved Vallekilde-Hørve 

Friskole. Der arbejdet på økonomi, 

placering, normering osv. og onsdag d. 

21. marts havde udvalget inviteret 

forældre med børn på skolens 

interesseliste til en informationsaften, 

hvor udvalget fortalte om status, men 

der var i høj grad lagt op til debat og 

input fra de kommende forældre. 

Mødet var en forventningsafklaring, og 

det var vigtigt for udvalget at få en 

melding fra forældrene om, hvorvidt 

der skulle arbejdes videre og endeligt, 

om der er grundlag for, at beslutningen 

skal for en generalforsamling, hvor 

skole- og forældrekreds skal høres.  

Friskolens generalforsamling afholdes 

torsdag d. 19. april 2012 kl. 19. 

  Rigtig glædeligt forår til 

alle og håber vi ses på Friskolen. 

På bestyrelsens vegne 

Lisbet Thorning Jensen 
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  Nyt fra Lisbeth 

       
 

Kære skolekreds 

Så blev det tid til en lille hilsen til jer igen. 

Vi er nu over langt inde i jubilæumsåret – 

og alt går godt. Vi har så meget at glædes 

over – nogle engagerede og aktive forældre 

og ansatte og nogle dejlige børn, der nok 

lyder af mere end for 10 år siden – men vi 

tæller nu 170 børn, så det kan vist ikke 

være anderledes.  

I uge 12 havde vi for alvor gang i den 

internationale dimension – vi fik besøg fra 

Sydtyskland, og 7.kl skulle besøge 

friskolens venskabsskole i Slovenien. Jeg 

skulle med derned – lidt ærgerligt ikke at 

få hilst på vore tyske venner, men der var 

lagt op til et rigtig godt program, så det 

kunne blive en god uge for dem her i DK. I 

Slovenien plejer det altid at være en stor 

oplevelse – og – vi bliver modtaget som 

”grever og baroner” og behandlet på 

tilsvarende vis. 

Vi har været så heldige fra Trygfonden at 

få doneret en del førstehjælpsudstyr samt 

3 førstehjælpskurser, hvoraf det ene er 

løbet af stabelen. Der kan være 16 på 

hvert hold, og det kan vi ikke fylde op selv, 

så hvis nogle af jer skolekredsmedlemmer 

skulle have interesse, så ring til Helle på 

kontoret – de to sidste kurser ligger den 

18/4 og den 06/06 begge fra kl. 09.00 – 

15.00. 

Vi er også gået i gang med forberedelserne 

til årets majfest, som i år bliver torsdag 

den 24.maj – da det er lige op til pinse. Der 

er en del mere i år at se til, da vi har købt 

det cirkustelt, vi lejede, da jubilæet blev 

fejret tidligere på året. Vi vil så gerne 

tilbage til dengang majfesten var én samlet 

forestilling – én fra indskolingen og én fra 

resten af skolen – så vi altså alle sammen 

kan se det hele i samme rum – og - så vi 

derefter kan hygge os sammen med 

medbragt kaffe/te og kage. 

Med teltet fulgte imidlertid IKKE 

stolerækker, scene , lys og lyd …. SÅ det 

er det, der bliver det ekstra arbejde. I år 

bliver det sådan, at alle forældre skal 

medbringe smalle klapstole ( IKKE 

havestole), og børn skal sidde foran på 

medbragte tæpper. HM! ”Det kan så nemt 

gå godt” (citat Christian Lilholt). 

Ellers står Generalforsamlingen for døren – 

den 19.april kl. 19.00. Det ville være 

dejligt, hvis nogle af jer også dukkede op – 

I er meget velkommen.  

For Stefan og jeg bliver det en særlig 

generalforsamling, da vi har valgt at stoppe 

på friskolen til sommer.  
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I januar skrev vi nedenstående i 

Fredagsbrevet: 

 

Kære alle på friskolen 

Vi har valgt at gå på efterløn til sommer. Vi 

har i det sene efterår haft en indledende 

samtale med bestyrelsen - og i begyndelsen 

af november meddelte vi bestyrelsen, at 

den endelige beslutning  var truffet. 

Det har unægtelig været en svær 

beslutning for os. Vi holder meget af vores 

friskole … børn, forældre og kolleger. Vi er 

stolte af den gode skole, vi sammen med 

alle jer har skabt. Det er en stor glæde at 

møde gamle elever, der mindes en god 

skoletid. 

I dagligdagen giver friskolen os 

udfordringer, energi og glæde …. også 

selvom der ind imellem kan være opgaver 

eller udfordringer, der synes vanskelige. 

Når vi oplever, at ”fællesskabet” – såvel i 

børnehøjde som på voksenplan – formår at 

løse den slags situationer, så er det netop 

det, der giver energi og glæde. 

Vi har været i faget som henholdsvis 

lærere og skoleledere i 38 – 39 år. Vi vil 

gerne se mere af verden omkring os og har 

venner og familie derude….. dem vil vi gerne 

besøge, ligesom vi vil glæde os til at tage 

mere del i lokalsamfundet. Vi bliver boende 

i Vallekilde. 

Vi har et stort ønske om stadig at være en 

del af vores dejlige friskole i mange år 

fremover og håber at kunne komme og gå 

her uden, at det synes forkert. 

Vi har tilbudt bestyrelsen, at Lisbeth, hvis 

det er ønsket, kan hjælpe en ny skoleleder  

 

 

 

 

 

i gang, at Stefan tilsvarende kan ”passe” 

(på) udearealerne. Vi vil begge gerne 

hjælpe til i PMU – uger, lejrskoler…… og 

måske med lidt vikararbejde. 

Vi vil gerne se os selv som friskolens 

bedsteforældre. 

Lige nu glæder vi os til det næste halve år 

sammen med jer alle. 

Det bliver svært at aflevere nøglen til 

skolen! 

De kærligste hilsner 

Lisbeth & Stefan 

Lidt vemodigt er det vel altid at slutte et 

kapitel – men et nyt venter på at blive 

begyndt, så derfor også glædeligt – nye 

muligheder skal afprøves. Vi ser frem til at 

følge friskolen i årene fremover. Den har 

slået så fine rødder i en meget velgødet 

jord, så det kan  kun gå godt, hvis vi bare 

alle passer godt på den – og – det vil vi i 

hvert fald love, at det vil vi være med til – 

Stefan og jeg. 

Med disse ord slutter jeg mit indlæg til 

friskoleavisen for denne gang – på gensyn. 

kh  Lisbeth  
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Vores nye musiklærer:                  

Isabel Ter-Borch                

 

 

 

 

 

 

Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt 

om mig selv og om mine tanker om at 

være nyansat på VHF. 

Jeg er 41 år, jeg har lige fejret 

kobberbryllup med min mand Henrik, og 

vi har sammen tre dejlige piger, 

Mathilde, Ida og Nanna på hhv. 14, 13 

og 8 år. Vi bor i Holbæk ved 

fjordbredden og er så heldige at have 

det meste af vores familie rundt om 

ørerne. Jeg er vokset op ved Maglesø-

området, også kaldet Det Sjællandske 

Schweiz, og flyttede til København 

efter endt studentereksamen. På den 

obligatoriske dannelsesrejse til Indien 

besluttede jeg mig for at læse til 

lærer, og det er en beslutning, jeg har 

været glad for lige siden. I 

læreruddannelsen kunne jeg forene 

lysten til at arbejde med mine to store 

interesser: musik og dansk-faget samt 

hele det store spændende felt, der 

handler om at møde børn og unge, at 

flytte dem og ikke mindst flytte mig 

selv. Det er kort sagt det  

 

spændingsfelt, jeg stadig synes er helt 

utroligt interessant, og det, der gør, at 

der ikke er to dage, der ligner 

hinanden. 

Gennem hele min opvækst har musikken 

altid fyldt – jeg er klassisk musikskole-

opdraget på klaver, saxofon og 

tværfløjte med noder og 

becifringslære, og senere gennem 

gymnasiet og seminariet blev dette 

udvidet med bl.a. klassiske 

korkoncerter, verdensmusik og 

musikanalyse. Gennem de forskellige 

lærerjobs, jeg har haft, har jeg 

arbejdet med musikken på forskellige 

niveauer (på folke- og privatskoler), så 

da musiklærerstillingen på VHF blev 

slået op, vidste jeg, at det kunne blive 

et job, jeg ville befinde mig rigtig godt 

i. Det har vist sig at holde stik – jeg 

følte mig hjemme fra første sekund, 

jeg satte mine fødder her, og jeg føler 

mig taget rigtig godt imod af børn, 

kolleger, ledelse og forældre. Jeg faldt 

bl.a. pladask for den helt særlige 

stemning, der er her på stedet… For 

mig er det stabilitet, tryghed, 

fællesskab, rummelighed og livsglæde, 

der præger VHF, og det glæder jeg mig 

utrolig meget til at bidrage til. 

Jeg har en del tanker om hvordan jeg 

gerne vil arbejde med musikfaget på 

VHF, men da de stadig er under 

skriftlig udarbejdelse, må I vente med 

at høre dem…  

Mange hilsener Isabel
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1.kl. har arbejdet med teater ud fra bogen ”Gokke den heldige høne”. De spillede det 

efterfølgende for resten af indskolingen, og for søskende, bedsteforældre og forældre 

om aftenen. Ugen efter var de på Bakkegården i Hørve og besøge Gerda, snakke gamle 

dage og spille Gokke for beboerne. Her skriver/tegner 1.kl om besøget onsdag d 29/2. 
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2.kl. har 

arbejdet med 

påske i både 

dansk og 

fortællefag. 

Klippet 

gækkebreve 

og snakket om 

traditioner. 

Her skriver 

Agnete fra 2 

kl om selve 

påsken. 
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Et lille uddrag fra en af de 

mange historier, som eleverne i 

4.kl har skrevet. Historier, som 

udover at være fantasifulde, 

også følger berettermodellen 

Det gamle gods.                          

af Emilie Madum 

Det var en varm sommerdag på det gamle gods. 

Hende, der boede der, hed Olivia. Hun havde 

snart fødselsdag, hvor hun ville blive 20 år. Hun 

havde altid boet på godset. Hendes fætter var 

død og hun var enebarn, så hun havde arvet 

godset. Hun var ved at rydde op og gøre rent på 

godset, mens hun støvsugede hørte hun 

pludselig noget! Hun kiggede, men der var ikke 

nogen. Hun gik ind i dagligstuen, der så hun at 

den vase, hun havde fået af sin far og mor, var 

væltet. Hun råbte: ”hallo”, der var ikke nogen, 

der sagde noget. Så tænkte hun, at det nok 

bare var vinden.Telefonen ringede. Det var 

hendes veninde Mille, som sagde: ”Jeg vil gerne 

komme til din fødselsdag, Olivia”. Olivia sagde: 

”Det lyder hyggeligt. Jeg skriver dig på 

gæstelisten.” ”Hæng lige på et øjeblik – jeg 

hørte noget, Mille”. Mille spurgte, hvad det var. 

Olivia sagde: ”Det ved jeg ikke, jeg tror det var 

vinduet. Jeg ved bare ikke, hvor det kommer 

fra. Vinduet i køkkenet står og blafrer”. Mille 

spurgte om hun var okay. Oliva svarede: ”Ja, ja, 

men den vase, jeg har fået af min mor og far, 

er gået i stykker.” ”Hvornår er det sket” 

spurgte Mille. ”Lige før du ringede, det er ikke 

så godt, nå Mille, jeg må videre. Vi ses”. ”Ja, 

hej hej. Olivia fik en sms fra hendes bedste 

veninde, der hed Molly. Molly havde lige haft 

fødselsdag, der blev hun også 20 år. Olivia 

skrev til Molly, at hun skulle ud og shoppe tøj  

til sin fødselsdag. Molly skrev tilbage at det lød 

hyggeligt. Olivia skrev så: ”Vi ses hej, hej søde 

Molly.     

Olivia skulle til at køre, men hun kunne ikke 

finde bilnøglerne, men kom i tanke om at de lå 

inde i på stue bordet. Da hun rakte ud efter 

nøglerne, rykkede de sig. Nu var Olivia meget 

bange. Olivia kom med et stort skrig. Så 

hoppede hun ud efter dem. Hun fik fat i dem og 

hun løb ud til sin bil. Da hun skulle til at starte 

bilen ville den ikke starte. Hun var blevet 

meget sur og hoppede op. Så startede den. 

”Yes” sagde hun. Hun bakkede ud med 

speederen i bund. Nu var det bare med at 

komme af sted. Hun kørte og kørte.  

Nu var hun kommet indtil byen. Hun ville ind på 

det gamle bibliotek. Olivia spurgte om der var 

nogen der vidste noget om det gamle gods for 

jeg tror det spøger. Damen sagde: ”Jeg kan da 

lige se hvem der har boet der før. Olivia sagde: 

”Jeg har arvet det efter min mor og far”. 

Damen sagde: ”Forresten jeg hedder Eja”. ”Ok” 

sagde Eja. ”Jeg har noget her. ”Godset er et 

arvestykke i familien”. ”Hvad har du fået du 

fundet ud af”. ”Jo, hør her der er nogen der 

hedder Lise og Bob. Der står de hedder 

Kornkylje til efternavn”. ”Det gør jeg også” 

sagde Olivia. ”Så må det jo være noget af din 

familie”. Sagde Eja. ”Ja, det må det jo være. 

Prøv at se her. Der står lidt om dem. Det kan 

du jo læse. Så går jeg lige ned og ser o m jeg 

kan finde noget om dem”. ”Ja, det gør du bare”. 

Olivia læste for sig selv: Lise og Bob Kornkylje. 

De har boet på de gamle gods fra 1950 til 1980. 

Derefter arvede Line og Thomas det efter 

dem. Line og Thomas var Olivia’s forældre. Nu 

kom Eja op fra kælderen og sagde, at der ikke 

var noget, men at de kunne bestille det hjem  

for det var helt i Århus. Olivia spurgte hvorfor  

det var helt i Århus og Eja sagde at det var 

fordi, de var nogle meget gamle ting. ”ok, så kan 

I jo bare ringe, når det er kommet”. ”Ja det 

skal vi nok” ”Tal. Hej, hej”. Olivia var ikke 

meget for at køre hjem, en hun tænkte at det 

trods alt var hendes hus….                  

Rettet og redigeret af Mette. 
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Heikudigte  

skrevet af 5. kl. 
 

En af de mange timer i en klasse, 

hvor børnene er dybt optaget af 

opgaven!! 
 

 

Jeg er udenfor 

Og det begynder at sne 

Jeg ser på sneen   (Lene) 

 

Årets første sne 

En tidlig søndag morgen 

Kælkene er klar (?) 

 

Jeg sidder i sne 

Kigger op i himlen  

Ser fugle flyve  ( Josephine) 

 

Jeg kører på kælk 

Det er rigtig koldt i dag 

Det er rigtig sjovt   (Asger) 

 

Vi tager tøj på 

Vi skal ud i sneen nu 

Og himlen er blå   (David) 

 

De sorte fodspor 

Gennem årets første sne 

Lille dreng med kælk ( David) 

 

Jeg er udenfor 

Sneen falder stille ned 

Fnug rammer min kind ( Emilie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg sidder hjemme 

Og venter på sneen hvis 

Vi har købt varmt tøj  ( Falke) 

 

 

Sneen er faldet  

Solen skinner dejligt nu 

Klassen hygger sig  (Mikkel) 

 

Sneen falder hårdt 

Og samles i hånden 

Før den kastes bort ( lea) 

 

Istapper lange,  

gennemsigtige som glas 

krystalklare dage (?) 

 

træ finder blade 

og vintergækker kommer 

foråret er klar   (Sebastian) 

 

Sofaen er varm 

Der er så lunt herinde 

Jeg elsker hygge  (Hjalte) 

 

En hel flok fugle  

Danser rundt omkring i leg 

Og synger sin sang   (Nikoline) 

 

Sneen falder blødt 

Ildrøde kinder lyser 

Blandt de glade smil    (?) 

 

Larmende stilhed 

Opgaven er forstået 

Tanker bli`r  digte  ( Chenny) 
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                                             Cafe’aften 

Hvert år feb/marts står mellemgruppen og forældre for en caféaften, hvor alle kan 

stille op med diverse underholdning. Alt fra sang, musik, dans, akrobatik, tryllekunst, 

vittigheder og skuespil. Her skriver Joakim fra 6. om sidste cafeaften  

fredag d. 16.marts:                 

Det var en rigtig god aften med god musik, underholdning og trylleri. 

Vi startede med en velkomst-sang og derefter gik vi i gang med den rigtig gode 

underholdning.  

Senere var der forskellige aktiviteter.  

I 4. kl. var der et hyggerum med madrasser og puder, i 5. kl. var der diskotek med musik og 

lys. I 6. kl. var der X-Factor. Senere på aften var der kage- konkurrence med over tyve 

forskellige kager. Vinderen af: smager bedst, var Natascha. Og for den mest 

fantasifuldekage vandt jasmins familie. 

Vi sluttede af med en farvel sang, og derefter var der oprydning. 

Det var en rigtig fed oplevelse fordi jeg selv spillede 2 rock nr. på min bas, og derefter 

lavede vi i 6. kl. en parodi på lærerne. 

 Skrevet af Joakim Jørgensen 6.kl 

 

 

Turen til Slovenien 

 

I efteråret skrev 

Matilde og 

Frederik til 

skoleavisen, om 

besøget fra Slovenien.  

Her skriver de igen om deres genvisit 

som 7.kl netop er vendt hjem fra. 
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7 kl, Jesper og Lisbeth tog d. 17 marts 2012 til 

genvisit til Slovenien, som udvekslingsklasse. 

  Vi kørte fra skolen kl. 10.30 mod Kastrup 

lufthavn. Ved en 14.25 tiden fløj vi til Venedigs 

lufthavn i Italien. Vi startede turen med lidt af et 

drama, da en af elevernes kuffert satte sig fast på 

transportbåndet i Italien. Kufferten kom derfor 

først en halv time senere end de andre kufferter.                                                                           

 

Nogle af de slovenske udvekslings elever stod og 

ventede på os i lufthavnen, og 7 klasse blev budt 

velkommen med skrig og kram. Bus turen fra 

Venedig til Dobravlje tog ca. to timer. På skolen 

i Dobravlje ventede resten af udvekslings 

eleverne og deres familier. Vi fik en forfriskning 

på skolen og tog derefter hver for sig, ud i 

værtsfamilierne. 

  Søndag forgik i familiens skød. Nogle tog syd 

på, for at se havet i Piran, andre tog nord på for 

at se Sloveniens natur og historie. 

  Dagen efter var vi ude på en afdelingsskole, der 

ligger i byen Vrtovin. Her stod den på 

stenhuggeri, og udflugt til en lokal mini zoo. Vi 

var en tur oppe og gå på et bjerg, hvor vi så St. 

Paul’s kirke.                                                                                           

De var 12 elever på den afdelingsskole vi var ude 

på. De startede med at byde os velkommen, (på 

dansk) og derefter synge den danske mester 

Jakob for os. I byen Vrtovin var stenhuggeri et 

”must”. Folkene i byen var meget stolte over det, 

og de var også super dygtige. Vi prøvede selv at 

hugge i stenende og lave vores egne mønstrer. 

Da skoledagen var færdig, havde de lokale 

stenhuggere lavet en lille stenskål til hver elev i 7 

klasse.  

  Tirsdag morgen skulle de slovenske elever 

præsentere os, for resten af deres skole. Nogle af 

eleverne startede med at synge Sloveniens 

nationalsang, derefter præsenterede de slovenske 

elever os. Vi danske elever fortalte via. et 

PowerPoint show, om Danmark, Odsherred og  

 

skolen. Der blev holdt nogle taler af Lisbeth, den 

slovenske skoles inspektør og en anden lære fra 

den slovenske skole. En af eleverne på skolen 

spillede på Sloveniens national instrument, og vi 

danskere sluttede af med at synge den danske 

nationalsang.                                                                                   

Her efter tog vi til Sloveniens hovedstad 

Ljubjana. Vi gik rundt i byen, og hørte om 

forskellige ting. Efter det fik vi tid alene, hvor 

der var tid til shopping. 

    

Onsdag skulle vi besøge en anden afdelingsskole 

i byen Smarje. På afdelingsskolen var der fire 

elever, og de var alle sammen piger. De startede 

med at synge en sang for os danske elever. Vi 

var ude og bage brød hos en gammel slovensk 

bager, som vi så spiste senere på dagen.  

Vi besøgte Smarjes brandstation og deltog i en 

lille brandøvelses leg. 

  Torsdag var os danskere taget alene med en 

slovensk lære til Postojna for at se en stor grotte. 

Vi var også ude og se Predjama Castle som er et 

slot der er bygget ind i et bjerg. Slottet blev brugt 

til at smugle folk fra den dårlige side over på den 

gode side.  

  Fredag var vi på skolen. Vi startede med at 

være på forskellige hold, hvor vi lærte de 

slovenske elever dansk og de slovenske elever 

lærte os slovensk. Den næste lektion var vi nede 

og danse folkedans i deres gymnastiksal. Efter 

det var vi delt op i to grupper. Sport gruppen og 

musik gruppen. Om aftenen var der farewell 

party. Musik gruppen spilde deres nummer som 

de havde øvet, og de slovenske elever frem førte 

en dansk dialog, og danske elever omvendt. 

  Lørdag var den sidste dag. Vi mødte alle op på 

deres skole hvor vi sagde farvel. Efter de mange 

kram tog vi en bus til Venedig, hvor vi fløj hjem 

til Danmark kl. 17.30. Vi var hjemme på skolen 

igen kl. 21.15 hvor vi blev budt velkommen af 

familierne. 

Matilde Carlsen og Frederik Stybe 7.kl 
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8.kl har i dansk arbejdet med 

essays med overskriften: 

”livets store udfordringer”  

Her en essay af skrevet Simon GP 8.kl 

 

Livet to første store 

udfordringer! 

Det er i påsken, den påske, hvor det sker. 

Danish open 2012.  

Jeg glæder mig 

som et lille barn 

der ikke kan sove 

aftenen før 

fødselsdagen. Men 

samtidig er der 

frygten for, at jeg 

vil fejle, som frygten for eksamen i nine 

klasse. Jeg er sikker på jeg kan dybt inde, 

men jeg kan ikke få den tro helt ud i 

kroppen, der ikke noget jeg hellere vil en 

at gå op til den stol foran den store 

eksamen for en speedcuber og slå min 

egen rekord. Men så for jeg chancen op i 

hovedet, hvad er chancen for at 

blandingen er perfekt og, at jeg kan  

 

 

udnytte den til fulde. Jeg tænker også på 

første gang første gang jeg samlede den 

hele, det var som, at jeg som lille fik den 

efterspurgte mandel i risalamanden 

juleaftnen. Jeg kan ikke lade vær med at 

tænke tilbage, tænke tilbage på den 

første gang jeg fik cuben i hånden, det 

var en ny af livets mange udfordringer jeg 

blev stillet overfor, og den skulle løses! 

Rubik’s cuben er stadiet, stadiet efter 

den fremragende opfindelse LEGO, da jeg 

var lille var der intet bedre end en 

udfordring, der gik på at jeg skulle samle 

en kæmpe pakke af de geniale klodser. 

Men så kom tiden, jeg blev fanget, fanget 

af alle de gode minder jeg havde og jeg 

var nu blevet for gammel, for gammel til 

at sidde og sammensætte legoklodserne. 

Jeg måtte videre uden at kigge tilbage en 

eneste gang. Efter et godt stykke tid gik 

det op for mig, jeg måtte videre ud og 

finde livets anden udfordring og der kom 

den ud af det blå, min storebror 

begyndte, de larmede mere end noget 

andet i huset og nu samlede haden sig i 

mig til Rubik’s cuben. Jeg rejste mig op og 

løb ind til ham, to cuben op til mig, men 

der lige inden jeg skulle til at kaste den af 

min fulde kraft ned i jorden, mærkede jeg 

det, det var livets anden udfordring jeg 

stod med i hånden, et nyt kapitel var 

netop begyndt i mit liv!   
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Makkerklasser. 

Alle klasser har en makker-

klasse. Bh.kl og 5.kl.osv.  

3. og 8. Klasse er 

makkerklasser. Forrige 

makkerklassedag fik de til 

opgave, at skrive et eventyr 

sammen med deres makker. 

Alle eventyrene er blevet 

samlet til en bog og hver 

klasse har et eksemplar.   

Her er en lille smagsprøve: 

     

     Den OndeTrold  

af Louise 3. kl og Birka 8.kl 

Der var engang en trold. Trolden boede 

langt langt væk fra byen i sit bjerg. Han 

var vildt forelsket i den smukke prinsesse 

men hun afskyede ham. Trolden blev sur 

over at hun ikke ville giftes med ham,  så 

han kidnappede hende til sit bjerg. 

Kongen var meget ulykkelig over at have 

mistet sin eneste datter, så han sendte 

200 riddere ud for at befri hende, men 

ingen kunne klare opgaven. Det blev 

kongen ked af. Men så kom der en ridder.  

 

 

Han var kommet langvejsfra for at befri 

den smukke prinsesse. Kongen sendte ham 

straks af sted til det modbydelige bjerg.  

   Lige pludselig kom der enfrygtind-

gydende drage. Trolden havde sendt den 

af sted for at dræbe ridderen. Ridderen 

var modig og dræbte dragen med sit 

sværd.  

Prinsessen kom løbende ud og sagde til 

ridderen, at trolden var død i samme 

øjeblik dragen døde. Ridderen spurgte 

straks om de skulle gifte sig, og hun sagde 

ja. 

Kongen blev meget lykkelig, da prinsessen 

og ridderen kom hjem og sagde at de 

skulle giftes. Deres bryllup varede i syv 

dage og syv nætter, og de levede lykkeligt 

til deres dages ende. 

 

 

 



 17 

 

 Stemning fra seneste       

makkerklassedag                        

onsdag d.7.marts.  
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Besøg fra Tyskland 

 

I efteråret var 8.kl i Sydtyskland og 

besøge vores venskabsskole Sct. Johann 

i Schwabisch. Vi har netop haft 

genbesøg hvor 8.kl har været værter. 

Her skriver en tysk elev om deres 

besøg på VHF i uge 12.  

Danemark Austausch  

Am Montag den 19.3. trafen wir uns um 8 

uhr in der fruh wir die 8. Klasse der 

GHWRS wurtingenauf dem bahnhof in 

Metzingen- Mit kuffern und taschen 

bepackt fuhren wir naht Danemark. 

Die 14 stundige fahrt fanden einige 

Schuler langweilig aber einlige fanden sie 

sehr witzig. Als die 22 schuler und die 3 

begleit lehrer um ca. 22 uhr am dem 

bahnhof in Holbæk and kamen waren wir 

sehr mude. 

Alles wurde nach schnell geklart und die 

schuler giengen mit ehren 

gastschulern/gasteltern nach hause. 

 

 

Am nachsten tag trafen wir uns der 

schule. Nach dem taglichen morgen – 

singen fuhren wir mit der bus zu einer 

Naturschule am Meer, dort lernten wir 

wie man einen Fasan ausnimmt oder 

welchw krauter man aus derm wald essen 

kann. Die grosse frage war:” Wie findet 

man im Marz uberhaupt krauter im wald? 

Wir fanden trotz der kalte barlauch und 

giesch. 

Ab 14 uhr hatten die jungen und matchen 

zeit etwas zusammen. Am Mitwoch trafen 

wir uns alle wieder zum morgen- singen in 

der schule. 

Danch komten die deutschen schuler 

wahlen was sie machen wolten. Es gab zur 

Auswhal: ” Einen film drehen; music 

machen und drausen Essen machen”. 

Am ende wurden die vorbereiteten 

speisen gegessen, der film gezeigt und die 

musik vorgetragen. 

Insgesamt war das Angebot vielfaltig und 

gut gelungen. Der nachste tag startete 

nach dem gewohten morgen singen mit 

einer grosen uberrrashung. Der rektor 

der deutschland zu uns. Mit der bus 

fuhren wir eine hafenrundfahrt mit eine 

kleinen touri – boot. 

Danach hatten wir Teenys zeit zum 

shoppen oder zu chillen. 

En hilsen fra en af de tyske elever 
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PMU-ugen  og ny udsmykning i 8-kanten 

Imens 7. var i Sloveninen, 8.kl havde besøg fra Tyskland, og 9.kl var faglige havde 

bh.kl – 6 kl PMU i uge 12.  

Det var med Skabelsesberetningen som tema og  8-kanten stod for skud. Den gamle 

udsmykning med kongerne, havde pludselig hængt der i 12 år – fandt vi ud af da 

malerierne kom ned! Det var vist ikke for tidligt                   

6 nye store billeder af diverse materialer hænger nu og pryder 8 kanten. Kom og se. 

                       Her billeder fra ugen og 

                        ”ferniseringen” 
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KLUB PÅ FRISKOLEN??? 

Har i lyst til at være en del af friskolen?? 

KLUB PÅ FRISKOLEN??? 

I mellemgruppen, alder 9 -13 år, har nogle af børnene opfordret meget til en klub.  

Denne aldersgruppe går ikke mere i SFO, og mange går hjem til et tomt hus, indtil 

forældrene kommer fra arbejde. Det kan de sagtens, men de vil alligevel gerne være 

sammen med kammeraterne om eftermiddagen.  

Vi, personalet på skolen, synes det er en god ide, men hvordan??  

Foreløbig regner vi med, at der er klub en gang om ugen, fra oktober til marts. 

Vi vil gerne stille mellemgruppens lokaler til rådighed, men vi mangler voksne til at 

hygge om børnene.  

Vi forestiller os, at der måske er en håndfuld bedsteforældre eller andre med 

tilknytning til skolen, der kunne tænke sig at bruge et par timer sammen med børnene 

evt. en gang om måneden.  

Hvis vi kan opfordre nogle til dette, - ulønnede job, må I meget gerne henvende jer til 

Chenny, som er klasselærer for 5. klasse, eller til Lisbeth Frederiksen. Hvis der er 

nok, der melder sig, arrangerer vi et møde, hvor vi taler om ideer og muligheder. 

På mellemgruppens vegne 

Chenny 

 

 

 

Har du gode ønsker, ideer eller kommentare til skoleavisen skriv gerne en 

mail til skoleavisens redaktør og klippeklister-nørd, men knap så 

computerteknisk Helle, på mailadressen: hellegotved@gmail.com 

Ønsker jer alle et grønt forår 

 

mailto:hellegotved@gmail.com
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                                                               Vallekilde marts 2012                                                            

 

  Kære skolekredsmedlemmer 

I inviteres hermed til generalprøve på årets Majfest,  

som i år står i den nordiske mytologis tegn! 

 

Vore indskolingsbørn vil vise jer deres version af - 

”MUREN OM ASGÅRD”  

4.-9.kl. viser - 

”THORS BRUDEFÆRD” 

Vi er i den situation i år, at vi skal afvikle vores majfest i et stort cirkustelt. Det 

betyder, at vi, hvis det er muligt for jer, skal bede jer om at medbringe smalle 

klapstole til jer selv. 

Vi glæder os til at vise jer resultatet – 

TORSDAG DEN 24. MAJ 

PÅ VALLEKILDE- HØRVE FRISKOLE 

KL. 11.00 – ca. 12.30 

Friskolen byder vore gæster på kaffe og saftevand. 

Der bliver også salg af øl og sodavand 

S.U. senest den 11.05.2012 

 

På gensyn til generalprøven! 

De venligste hilsner på lærernes vegne 

Lisbeth Frederiksen 


