
9. oktober 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 837 

    

Næste uge: 
 

09. oktober 

 

19. oktober 

 

 

 

20. oktober 

 

21. oktober 

 

22. oktober 

23. oktober 

 
 

Efterårsferie  

SKOLE OG SFO lukket 

9.kl. praktik hele ugen 

Sundhedsplej. 8.kl. 

Tandpleje 4.kl 

PA fri 

Skole/hjem ml.gr.  

PA fri 

UU-vejleder 

PA fri 

Skole/hjem ml.gr. 

Omfoto kl.09.00-10.00 

Mærkedag: 
 

12. oktober 

 

14. oktober 

16. oktober 

17. oktober 

18. oktober 

19. oktober 

20. oktober 

21. oktober 

22. oktober 

 

23. oktober 

 
 

Valdemar  4.kl.  

Silje  5.kl. 

Mira  7.kl.  

Jakob  6.kl.  

Jeppe  5.kl.  

Dinie – skovbh. 

Alberte  1.kl.  

Elena  3.kl.  

Malte  2.kl.  

Silje  2.kl.  

Philip  8.kl.  

Alexander  7.kl.  

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

 

Vi ønsker alle en rigtig god efterårsferie –  

vi ses igen mandag den 19. oktober 2015 

 

 
 

 



Vi har i denne uge uddelt billeder til alle de elever som har  

bestilt fra Dansk Skolefoto. 

 

Omfotografering – bliver  

Fredag den 23.oktober 2015 kl.09.00 – til ca.kl.10.00  

Husk at medbringe billeder, som I ikke ønsker at beholde. 

Kontoret. 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Åben skole – skolelørdag den 3. oktober 2015. 
Det var rigtig dejligt at se så mange forældre bakke op om åben skole/skolelørdag her 

den 3. oktober. 

Det gav virkelig en god fornemmelse af friskoleengagement, som er det brændstof der 

driver vores skole. 

Der er fra manges side givet udtryk for at det var dejligt at se elevernes 

arbejde/produkter fra PMU-ugen som jo stod i Storm P tegn.  

Eleverne kan med god grund være stolte af ugens arbejde. 

Jeg er sikker på, at de gæster der var her klart fornemmede ”vores særlige”  VHF- 

stemning og det er den som vi alle kan fortælle videre om og på den måde udbrede 

budskabet om vores gode skole. 

Se billeder på skolens hjemmeside / fotogalleri. 

 

Sundhed og bevægelse. 

Her efter efterårsferien foregår S/B-timerne  i hallen  - så husk indendørssko, 

idrætstøj og håndklæde (undtaget 4.-5.kl. tirsdage (kl. 10.05 - 11.35). 

 

Praktik for 9.klasse i uge 43. 
I uge 43 er alle elever i 9. klasse ude i Praktik på en virksomhed. Dette er et led i at de 

unge mennesker kan blive mere afklaret i forbindelse med hvilken retning deres 

fremtidige uddannelsesvalg skal pege. Samtidig får de også indblik i hvordan en 

”voksenarbejdsplads” fungere  – god fornøjelse til 9.klasse. 

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Genplant planeten kommer til VHF  
Alle familier har mulighed for at hente diverse små træer i uge 

44 som skal plantes som en del af genplant planeten kampagnen.  

Hvis I vil have nogle af de 150 gratis træer, kan I sende en 

seddel med barnet i skolen eller skrive en mail til Clark. Læs 

mere om kampagnen på www.genplant-planeten.dk 

Hilsen Clark,  

clark@vhfriskole.dk 

http://www.genplant-planeten.dk/


SÅ er det tid til at bruge cykellygter ! 
 

Har du alle de lovpligtige lygter og reflekser på din cykel? Tjek det her.  

 

Det skal der være på en cykel: 

• Forlygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• Baglygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• En rød refleks bagpå (katteøje)  

• En hvid refleks foran  

• I hvert hjul: Mindst én gul refleks, der er synlig fra siden, eller en hvid refleksstribe på 

siden af dækket eller fælgen  

• Mindst to gule reflekser, der bevæges under kørsel, og som er synlige bagfra. Det vil 

typisk være pedalreflekser 

 

Du kan bruge illustrationen nedenfor til at tage udgangspunkt i et lygtetjek af din cykel. 

Vær opmærksom på at mange nye forlygter har indbygget refleks. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Fredag den 30. oktober 2015 

Kl. 17.30 til 21.00 

Skolens store halloween fest. 

 

Alle familier er inviteret til fælles buffet bord kl. 17.30, hvor alle 

medbringer en madret (nok til jeres familie + 1 ekstra) 

Husk egen service 

Der sælges vand, the, kaffe og kage (Så husk lidt lommepenge) 

 

Der vil være forskellig aktiviteter såsom: 

Monster sminke (15 kr for at blive sminket) 

Natløb (udendørs) 

Edderkoppespind 

Diskotek 

 

I må gerne være udklædt og der vil være belønning til bedste udklædte 

 

 

 

 

 

 

7 – 8 – 9 klasses elever og forældre står for dette gyselige arrangement 

 

 Vel mødt til Halloween festen 

 

 



Fælles forældremøde i overbygningen 22/9-2015 

Clark og Marianne byder velkommen. 

SSP-konsulent Morten Jensen fortæller om unges forhold til alkohol og rusmidler. 

De fleste unge er fornuftige. 

Mange unge ønsker ikke at drikke alkohol eller prøve stoffer. 

25% af de unge har som 15-årige prøvet hash. Væsentlig flere har prøvet alkohol. 

Via de sociale medier mødes de unge mennesker (12-,13-årige og opefter) med kort 

varsel. De samler på få timer 100-150 mennesker.  

De samles på ”hotspots” som i Odsherred f.eks kan være: Nordstrand, vig 

kræmmermarkedsplads, Bakken ved gymnasiet i Asnæs. 

Hver fredag starter der en fest, i godt vejr, på Bakken ved gymnasiet i forbindelse med 

gymnasiefester som så flyttes til et hotspot enten nyt eller et af evenstående. 

I august-september 2015 har der været kørt tre unge til udpumpning. En indlagt på 

psykiatrisk afdeling. 

For en måned siden blev en ung mand psykotisk af et ukendt stof. 

Morten Jensen anbefaler at vi som forældre tilbyder at køre de unge hjem. 

Desuden anbefales vi at lave en alkoholpolitik. 

Vi forældre deles op i grupper og bliver præsenteret for 4 dilemmaer som drøftes. 

Dilemma: 

Hvordan vil du forholde dig hvis: 

- dit barn/ung oplyser at skulle til fest hos en veninde og vil gerne have 4 breezer med 

- dit barn/ung fortæller dig at flere (navngivne) unge i klassen har røget hash 

- du møder 2 unge fra dit barns klasse og de ser begge påvirkede ud 

- du får kendskab til at mange i dit barns klasse planlægger at mødes og der er også tale   

  om, at der skal indtages alkohol og måske hash mm til denne ”sammenkomst”. 

Gruppearbejderne slutter med en runde hvor vi hører hvad der er drøftet i grupperne.  

Morten Jensen spørges om SSP-konsulenterne er i de unges miljø om aftenen. 

Natteravnene og SSP-konsulenterne er der i et vist omfang. –  det er ikke muligt at være 

der så meget. 

Bagefter får Hans ordet. Han nævner at vi på skolen har brug for at indføre en politik 

blandt vores børn, hvor de giver plads for hinanden. 

Det skal være rart for alle at gå i skole - det er det ikke nu.  

Der er Halloweenfest  den 30/10 og der skal laves et udvalg fra 7. 8. og 9. kl. 

Dem der har lyst kan tilmelde sig hos Clark. 

Marianne fortæller at 7. 8. og 9. kl skal lave projekt i uge 5 og de fremlægger dem 

fredag i uge 6. 



Forældremøde 8. kl 22/9-2015 

Mette informerer om at Josefine flytter til Skolen på fjorden inden for den næste uges tid, pga 

dårlig trivsel. 

Der er tradition for at 9. kl inviterer 8. kl med til afslutningsfesten, hvor der gerne må drikkes 

alkohol. Sidste år var det rigtig hyggeligt – der var plads til dem, som ikke havde lyst til at drikke 

alkohol. 

9. kl dimissionsfest står 8. kl og deres forældre for incl madlavning. Ingen fik tilmeldt sig denne 

opgave, så det må vi snakke om ved næste forældremøde i forbindelse med vi får ny klasselære. 

Aide spurgte Hans, om erhvervspraktik er en klasseting i 8. kl. Det er det ikke, men kan indføres 

til dem der har gavn af det. 

Aide spurgte til antal lejrskolearrangementer i 8. kl. Der er ikke flere i dette skoleår. I 9. kl skal 

de til Berlin. 

Alkoholpolitik for 8. kl drøftes. Det aftales at der ikke må drikkes alkohol til klassefester, 

hvilket der gøres opmærksom på i invitationen. 

Ved fester med andre end 8. kl aftaler forældrene med deres barn om, hvilke regler der gælder. 

 

Hvis vi ser børn fra klassen der ser påvirkede ud, aftaler vi at vi kontakter forældrene. 

 

Hvis vores barn har et problem, aftaler vi at sige det højt i forældregruppen, så vi alle kan 

hjælpe barnet på rette vej. 

Hans fortæller at der har været henvendelse fra forældre, som har været bekymrede for 

andres børn, hvor de ikke har kunnet lide at kontakte forældrene. I disse tilfælde har Hans 

kontaktet forældrene. Det er noget han godt vil bruges til, men kan vi klare det selv er det fint. 

Der blev talt om trivsel i klassen – mest i pigegruppen. 

Nille snakker med pigegruppen. 

Peter er 8. kl dansklære de næste 6 uger mindst. 

Han har arbejdet på friskoler med de ældste elever i dansk og været klasselærer. 

Peter vil generelt arbejde på at få bevidsthed om en god tone i klassen. 

De skal i dansk arbejde med noveller og her vil han vælge temaer som: 

Empati, og respekt for andre. 

Peter vil i mundtlig dansk have at vores børn respekterer hinandens meninger. Han vil ikke 

acceptere at der hviskes når andre taler, eller vendes det hvide ud af øjnene som kommentar til 

andres meninger. 

 

 

 

 



 

Vi startede ugen i mandags med en hel SFO dag, hvor eleverne 

havde skolefri.  

Det blev til en hyggedag med få børn, film om formiddagen og 

snobrød på bål om eftermiddagen. 

 

Det har også været ugen, hvor vi sagde goddag og velkommen til 

Halim der er bosat i Hørve men oprindelig kommer fra 

Afghanistan og er praktikant fra AOF sprogskolen i Holbæk. 

Han har set og fået en indtryk af, hvordan det er at arbejde i 

SFO.  

Vi skal allerede i dag fredag sige farvel til ham igen da 

praktikperioden kun er på en uge.  

 

 

Vi vil rigtig gerne have færdiggjort vores hegn ved bålpladsen. For vi kan komme i gang 

med selve processen skal vi have hentet noget pil, som vi kan flette med.  

Så derfor vil vi fredag den 23. oktober gennemføre vores piletur, der bliver rig mulighed 

for at spænde og vise musklerne frem da det bliver en ren drengetur for 3. og 4. klasse.  

 

Vi tager bussen til Vallekilde hos Stefan, der engang har arbejdet 

på skolen. 

 Børnene bliver fritaget for læsebåndet denne dag så vi allerede 

kan tage af sted kl. 12.  

Der vi være dejlig mundgodt og forfriskning på turen. Børnene 

kan afhentes på skolen efter kl. 15. Voksne på turen vil være 

Mikael og Nina.  

Vi har sat tilsvarende opslag op på vores opslagstavle og børnene 

har fået en seddel med hjem. 

 

Der er blevet bagt og kreeret de fineste kager i vores projekt ”bag for en sag”. Det har 

været et godt projekt, hvor 3. klasse er blevet udfordret i forhold til specielt det at 

samarbejde. Fx hvem skal slå æg ud, hvem skal veje mel af eller hvem skal piske.  

Der er blevet givet og taget og alle kom i mål med en fantastisk kage. Alle og en har 

glædet sig til at sælge netop deres kage i vores café. Caféen gik fremragende med et 

godt fremmøde vi siger stor tak til alle dem der kom og støttede en god sag. 

Vi solgte kage for i alt 1.880,- kr. som vi sender videre til børnetelefonen. 

Billeder kan ses på  skolens hjemmesiden / sfo / galleri. 

 

 

 

 



      

 

Billeder fra ”bag for en sag” 

                                              

            
     

Vi ønsker jer alle en god efterårsferie og glæder os til,  

at se jer igen efter ferien. 
 

Fra Spireloppen 

 


