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TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

Vi har lus på skolen – se andetsteds i fredagsbrevet   
 

 

Lidt foto fra Karlstrup Kalkgrav og Solrød strand med slovenere og 7.kl. 

Torsdag den 18.09.14. 

 

            

 
 
Vi ønsker 8.kl. – Pauline og Dorte en fantastisk dejlig tur til Berlin i den kommende 

uge. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 



Vedr. Vedtægter: 
 

Undervisningsministeriet har pålagt bestyrelsen at justere vedtægterne for Vallekilde-Hørve 

Friskole. Vi har gennemgået de bemærkninger vi har modtaget fra ministeriet, og det er 

bestyrelsens opfattelse at ændringerne ikke har nogen praktisk betydning for driften af 

Vallekilde-Hørve Friskole. De nye vedtægter er tilgængelige på skolens hjemmeside. 

  

Med Venlig Hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

Friskolernes Dag. 
 

Som beskrevet tidligere er det meget vigtigt, at I alle sætter et STORT kryds i kalenderen 

lørdag den 4. oktober 2014. 

Her afholder vi Friskolernes Dag, som er et åbent hus-arrangement, hvor også folk udefra har 

mulighed for at se og opleve vores skole. Det er arrangeret i samarbejde med alle de andre 

friskoler i Odsherred kommune.  

I alt holder seks frie grundskoler åbent hus denne dag. Dagen bliver også annonceret i de lokale 

aviser. Sidste år var vi rigtig mange på skolen og dette skabte en helt fantastisk dag. Alle er 

selvfølgelig velkomne, så tag gerne venner, bedster, kusiner og grandtanter med. 

Denne lørdag danner også ramme for afslutningen på vores PMU-uge i samme uge (39) – så 

indholdet denne dag vil i høj grad tage udgangspunkt i elevernes aktiviteter og produktioner i 

ugens løb. 

Vel mødt – Hans. 

 

 

God vind til ”SFO-Mette” 
 

Mette Lichtenberg stopper som bekendt i SFO-en. Mette har sidste arbejdsdag fredag d. 26. 

september 2014. 

Så fredag eftermiddag vil være sidste mulighed for at sige farvel til Mette. 

Fra friskolen vil vi gerne sige mange tak for samarbejdet, engagementet og det gode humør som 

du har beriget børn og voksne med  – vi ønsker Mette rigtig meget held og lykke fremover. 

 

 

Kære børn, forældre og kollegaer på Vallekilde-Hørve Friskole og skovbørnehaven. 
 

Jeg vil gerne sige tak for de oplevelser og erfaringer jeg tager med mig videre i mit liv. Det har 

været lærerige år for mig og jeg ville ikke have været det foruden. Nu skal jeg videre med et nyt 

spændende kapitel og det glæder jeg mig også til. Håber at se nogle af jer igen her eller i 

lokalmiljøet. 

 

Pas godt på jeres børn, jer selv og hinanden. 

På forhåbentlig gensyn med mange af jer. 

 

Kærlig hilsen Mette fra Spireloppen 

 

 
 



Referat fra forældremøde i 1.kl. 

Information fra Mads: 

- Fokus på opsamling i dansk og matematik. Det er forskelligt hvor langt børnene er nået, 

derfor bruges den første tid på opsamling, så alle kan følges ad 

- Der er noget uro i klassen, hvilket skyldes opstart med først Alex og nu Mads. Mads 

arbejder med det på forskellig vis (se senere) 

- I dansk er der udleveret en læsebog og en arbejdsbog ”Den første læsning” – den dækker 

fint de forskellige niveauer der er i klassen. 

- I både dansk og matematik har børnene fået ”Tonse mappe”, som de må lave alt det de vil 

i. Når de er færdige med én, så får de en ny. 

- Årsplan er på hj.siden 

- I matematik arbejdes med ”Tæl og tal” – talforståelse 

- I dansk arbejdes med bogstav-lyde. Obs: der er øvelser i ugebrevet med lydrette ord og 

drilleord. 

- Faget Multi-Bulti er gennemgået ved fællesmødet for hele indskolingen 

- Arbejder med projekt ”Optur” i klassen – handler om at fremme trivsel 

Starter med: ”Ryd op i reglerne” 

Senere ”Pippi i skole” 

- Skole-Hjem samtaler: spredes over 3-5 uger, men Mads venter lidt, så han kender børnene 

lidt bedre 

- Mads kan bedst kontaktes torsdage mellem 12-13. 

- Hvad skal børnene læse: 20 min hver dag (også weekend), læse det de har lyst til, lix-tal 

ca. 3-5 (eller 1-10) – står opdelt på biblioteket. 

Mads sender links og forslag til apps ud, fx ”Elevuniverset”, ABC.dk, ”Book-creator”  

 

 

Forældrepunkter: 

- Klassekassen: vi har ca. 5200,-  

Kan bruge til forskellige klassearrangementer 

- Festudvalg: Louise(Laura), Susanne(Nanna) og Jacob(Linnea) 

Planlægger arrangement i midt november 

 

- Fødselsdage: 

Sidste fødselsdag var lidt ”vild” – opfordring til at snakke med børnene hjemme om 

hvordan man opføre sig når man er inviteret til fødselsdag 

Drøftelse om hvordan vi forældre ønsker at rammerne for fødselsdag er (alle eller kun 

piger/drenge) – husk at vi kan hente hjælp hos hinanden, hvis der er brug for det. Vigtigt 

at alle føler sig godt tilpas, men fællesskabet er også vigtigt. 

Der bliver lavet en mail-liste, som skal bruges som ekstra sikkerhed for at alle 

fødselsdagsinvitationer når ud. Det er ikke alle sedler der kommer op af tasken så 

invitationer (eller opfordring til at kigge i tasken) skal sendes på mail også. 

- Drilleri i klassen – Mads oplever det ikke så voldsomt, men er opmærksom. Derfor tema om 

”Regler”. Mads bruger en problemskabelon til at illustrere problem og løsning. I mange 

tilfælde kan Problem konverteres til Pyt  

 

Anja (mor til Mille). 

 



 

Referat fra forældremøde i 5. klasse mandag den 8. september 2014: 

Vi startede forældremødet fælles i 8 kanten sammen med 4. klasse. Her fortalte Chenny og 

Henrik fælles informationer, som var gældende for begge klasse: 

Lektiebog:  

Det er ikke alle børn der har fået en lektiebog. Det er en rigtig god ide at hvert barn har en 

lektiebog, til at noterer deres lektier ned i. Skolen kan desværre ikke anskaffe lektiebøger, som 

de tidligere har gjort. Tine (Emilias mor) vil gerne forsøge at skaffe nogle til skolen.  

Kladdehæfter: 

Alle børn har fået kladdehæfter i både dansk og matematik. En del ved allerede nu ikke hvor de 

har gjort af deres kladdehæfter. Hjælp derfor jeres børn med at holde orden i taskerne.  

Penalhus: 

Det er ikke alle børn der har det med i penalhuset som de skal have med. Kig i den gule folder, 

hvor der står hvad der skal med i et penalhus. Det er vigtigt at de har det hele med til hver dag, 

da det nemt kan forstyrre de andre elever i timerne, hvis man skal til at låne blyanter, 

viskelæder med mere af hinanden. Hjælp dem med at hjælpe sig selv.  

Idrætstøj: 

Idrætstøjet skal med til hver gang der er sundhed og bevægelse. Hvis det bliver glemt 3 gange, 

bliver der ringet hjem til forældrene.  

 

Fællestimer i dansk og matematik: 

Der bliver fortalt om det nye tiltag med at Henrik har matematik i begge klasser og Chenny har 

dansk i begge klasser. Det er jo helt nyt på skolen at køre det på denne måde, men det fungere 

rigtig godt indtil nu. Selvfølgelig er det stadigvæk nyt, da vi ikke er så langt inde i skoleåret, men 

både Chenny og Henrik synes det er dejligt at kan koncentrere sig fuld ud om det fag de virkelig 

brænder for.  

Nogle elever har protesteret over at det er de samme emner de har i begge klasser, men 

undervisningen bliver selvfølgelig lavet så den passer til det klassetrin der bliver undervist i.  

Lejrtur:  

Chenny og Henrik fortalte om lejreturen til Helsingør. Det var en fantastisk tur de havde. De to 

klasser fandt hinanden, som var hele ideen med turen. De legede og hyggede sig sammen på kryds 

og tværs af klasser. Der opstod stort set ikke nogen konflikter imellem børnene indbyrdes, som 

de ikke selv kunne klare.  

Hjemveen blev overvundet, og det var nogle stolte eleverne der kom hjem efter turen.  

Der blev vist billeder fra turen, og fortalt om de forskellige oplevelser de havde haft.  

Herefter blev det fælles møde ophævet, og mødet for 5. klasse fortsatte i 5. klasses 

lokale: 

 

Dansk: 

Chenny henviser til skrivelse alle børn fik udleveret på første skoledag, og årsplanerne for dansk i 

5. klasse, som er lagt på nettet.  

 

Chenny vil have meget fokus på mundtlighed i løbet af skoleåret. Børnene skal trænes i at kunne 

formulere sig godt og være trygge ved det. En øvelse er blandt andet at hver mandag får duksene 

til opgave at fortælle for hele klassen hvad de har lavet i weekenden, eller hvad der rør sig i 

øjeblikket af spændende emner. Det er ikke alle der er lige trygge ved den øvelse, så det er 



noget de får hjælp og vejledning til.  

Hver mandag vil de også i Chennys timer laver grammatik. Det vil være fast på skemaet at det er 

om mandagen det vil være.  

 

Hver 3. uge vil de have diktat. Chenny vil gå mere i dybden med diktaten end eleverne er vant til. 

Der vil være mere åbenhed i klassen om de ord der skal trænes, og de fejl der er i diktaten skal 

eleverne rette.  

 

Skrivning er også noget Chenny vil have meget fokus på det næste stykke tid. Der er mange i 

klassen som stadigvæk har store problemer med at skrive bogstaverne rigtigt. Det er især 

drengene der har problemer med det. Skrivning kan blive givet som lektier for nogle.   

 

Det vil være 6 stile i løbet af skoleåret. 4 af dem skal skrives ind på computer, 2 skal skrives i 

hånden. Forældre må gerne hjælpe med at rette stilene igennem inden de afleveres. Chenny vil 

lære dem hvordan man bygger en stil om, de vil lære om mind mep og procesorienteret skrivning.  

Eleverne vil løbende få staveord for. Det vil være forskellige ord til hver elev.  

 

Lektiecafe/lektietime: 

Klassen har fået lektiecafe som noget nyt i år på skemaet. Det er frivilligt for 5. klasse om 

eleverne skal gå til det eller ej. I time vil der være mulighed for at lave de lektier eleverne har 

for. Hvis der ingen lektier er, vil der altid være mulighed for at få noget fagligt udbytte ud af 

timen alligevel. Vi forældre behøver ikke melde til og fra undervisningen, men bare aftale med 

vores børn om de skal til det eller ej.  

Matematik: 

Det kan mærkes at eleverne har holdt en lang god sommerferie – matematikken er glemt lidt, og 

der bliver brugt lidt tid på i øjeblikket at grave den frem for gemmerne.  

Arbejdsdisciplinen er blevet meget bedre i år i klassen.  

Makkerklasse: 

Klassen er i år blevet makkerklasse med børnehaveklassen. Det har været en meget stor ting for 

stort set alle eleverne. De har gået meget op i det. Det er en opgave de alle tager meget seriøs, 

og de vokser så meget med opgaven. Det har også givet meget mere ro til morgensang for klassen, 

da de nu er de store der skal sidde med de små og lære dem hvordan man sidder ordentlig til 

morgensang.  

De har allerede haft makker-dag med børnehaveklassen, som var et stort hit. Det er helt klart 

noget der skal være nogle stykker af i løbet af året.  

 

Lidt af hvert:  

Lige før sommerferien var klassen på en Københavner tur. Det var en virkelig god tur, hvor 

klassen fik oplevet en masse kulturelt sammen og hygget sig med hinanden en hel dag. Mange har 

givet udtryk for at de gerne vil af sted på sådan en tur igen, og de synes det skal gøres til en 

årlig tradition.  

 

Generelt vil klassen rigtig gerne lave sociale ting sammen og hygge sig sammen. De har nævnt at 

de rigtig gerne vil lave julefrokost igen, som blev lavet ved sidste jul. 

 

Lige efter skolestart havde 4. og 5. klasse forskønnelsesdage sammen, hvor de ”forskønnede” 

klasselokalerne og området lige udenfor 4. klasse. Det var nogle virkelig gode dage, hvor de to 

klasser imellem var så gode til at samarbejde.  



Mathias er ny dreng der er startet her efter sommerferien og Jakob er kommet tilbage. Mathias’ 

forældre fortalte at Mathias er meget glad for hans nye klasse, og han føler alle har taget så 

godt imod ham.  

Klassefødselsdage: 

Der var enighed om at vi fortsætter med at holde fælles fødselsdage for hele klassen. Det er så 

dejligt at opleve at piger og drenge så gerne vil hinanden. Gavebeløbet vil fortsat være 40 kr. 

Madpakker: 

Nogle elever har allerede spist hele deres madpakke i 10 pausen, og så er en skoledag meget lang, 

hvis der ingen mad er tilbage i 12-pausen. Husk at det er 5. klasse nu, så der skal nogle store gode 

madpakker til.  

Det er ikke alle børn der når at spise deres mad i spisepausen, og så er det tilladt at tage 

madpakken med udenfor.  

Skole-Hjem-samtaler: 

Der er Skole-Hjem-samtaler den 29. september og den 2. oktober. Der hænger seddel ved døren 

hvor man kan skrive sig på en tid.  

Kørselskoordinator: 

Anja (Cajas mor) fortsætter med at være det.  

Klassekassen: 

Det er snart tid til vi igen skal betale 150 kr. til væres fælles klassekasse. Annika (Carolines mor) 

sender besked ud på mail til alle omkring det med konto nr. Pengene er blevet brugt godt i sidste 

skoleår, både til Roskilde tur, Københavner tur og mad til fællesrengøring.  

Fællesrengøring:  

Det er Jasper og Jacob der står for planlægning af fællesrengøring i år. Det er først i 2015 (se 

uge for det på hjemmesiden). Datoen for det må meget gerne blive meldt ud hurtigt, da der er 

mange andre arrangementer henover foråret.  

Festudvalget: 

Thomas (Tobias’ far) fortsætter i festudvalget. Thomas spørger om Karin (Agnethes mor) vil 

fortsætte (det håber vi ).  

Faglærere:  

Der bliver spurgt ind til om vi kan få nogle informationer for de andre fag i ugebrevet, så vi ved 

hvad der rør sig i de timer. Henrik snakker med de andre lærere om det, og undersøger at de kan 

skrive lidt i ugebrevet engang imellem.    

Nyt mobil nr.: 

Henrik har fået nyt mobil nr. som er 23 46 67 52. Henrik træffes bedst mellem kl. 21.00 – 22.00 

om aftenen.  

Referent: Mette (Hjaltes mor) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi har lus på skolen ! 
 

 
 

Hvordan ser lus ud? 

Lus varierer i størrelse og kan være fra 2 til 4 millimeter lange. Lusenes farve ændrer 

sig efter det, de spiser. De begynder som regel livet som beige eller sorte og bliver 

mørkerøde, når de indtager blod. Lusen har en flad, aflang krop, 6 ben og et lille hoved 

med 2 følehorn. En lus, der lige er kommet ud af ægget, kaldes en nymfe. En 

nyudklækket nymfe er under 1 mm lang. 

Hvordan ser luseæg ud? 

Luseæg er hvidlige og under 1 mm lange. I form og farve ligner de småbitte 

sesamfrø. Lusen lægger sine æg på de enkelte hårstrå tæt ved hovedbunden. Hvert 

enkelt æg bliver klistret fast på et separat hårstrå. Lusens æg kan minde om skæl, men 

du kan kende luseæggene ved, at de sidder godt fast og ikke kan drysse af hårstrået. 

Hovedlusens livscyklus 

Der er tre stadier i lusens livscyklus. Æg, nymfe og voksen lus. Hunlusene klæber luseæg 

fast på håret ved hovedbunden med et stof, som minder om lim. Omkring 10 dage senere 

kommer de ny udklækkede lus ud af æggene og begynder at suge blod fra hovedbunden. 

Efter højst 12 dage bliver lusene voksne. En enkelt voksen lus kan efter parring nå at 

lægge mellem 30 og 300 æg. 

Hvordan får man lus? 

Det er en almindelig misforståelse, at hovedlus kan flyve eller springe fra en person til en 

anden. Lus har ingen vinger. De kravler fra hoved til hoved, når man er tæt på en person, 

som har lus. Lus kan også blive overført via tøj, hatte, tørklæder og overtøj eller via 

kamme, hårpynt, håndklæder, puder, tæpper, krammedyr etc. Hovedlus kan almindeligvis 

kun overleve i 24 timer (i sjældne tilfælde 48 timer) uden for hårbunden 

Hvad er de mest almindelige tegn på hovedlus? 

Kløe i hovedbunden og skællignende pletter i håret er de mest almindelige tegn på 

hovedlus. Hvis dit barns eller din egen hovedbund begynder at klø, bør du straks kæmme 

håret og se efter, om der er lus eller luseæg. Sørg for godt lys. Se her hvordan du 

kæmmer. 

Hvordan kan du forebygge og behandle lus? 

Det er en god idé at gøre det til en vane at tjekke dine børn for lus en gang om ugen. 

Vælg gerne en fast ugedag, så er det nemmere at huske. Brug en lusekam og kæm håret 

omhyggeligt. Hvis du finder lus eller luseæg, kan du få god vejledning hos apoteket eller 

hos frisøren. 

 

http://www.linicin.dk/behandling-af-lus/linicin-10-min-shampoo/kaemme-og-fjerne-lus/film-lusekaemning/
http://www.linicin.dk/behandling-af-lus/linicin-10-min-shampoo/kaemme-og-fjerne-lus/film-lusekaemning/
http://www.linicin.dk/behandling-af-lus/linicin-10-min-shampoo/kaemme-og-fjerne-lus/
http://www.linicin.dk/behandling-af-lus/linicin-10-min-shampoo/kaemme-og-fjerne-lus/


I går holdt vi vores FEDE og SEJE projekt ”stærke børn”. Der var stor deltagelse af 

omkring 40 børn der prøvede kræfter af og gennemførte de 8 forskellige baner. Der blev 

slæbt, balanceret, kravlet, tænk logisk, skubbet og trillet. Der var udfordrende for 

mange sanser.  

 

 
 

 

Børnene  så stærke og seje ud, næste alle med krigsmaling i ansigtet.  

WAUW i har nogle STÆRKE BØRN  

 

I går blev der også holdt cafemøde med 3. klasses pigerne. Det gik godt og der blev 

snakket om venskaber, hvad der gjorde en ked af det og en masse andet. 

Tirsdag d. 23.09.14, altså i den kommende uge kommer der to fra naturskolen og giver os 

– både børn og voksne – inspiration til ude aktiviteter. 

 

 

 
 

 



 

Der vil være særlig fokus på bålaktiviteter og vi skal også dissekere en fasan.  

Dagen vil starte, når børnene har fri fra skole og slutter så sent som muligt.  

Derfor opfordre vi jer til, denne dag at hente børnene så sent som muligt denne dag. 

 

Da vi er i gang med at lærer børnene at de KUN skal bruge hovedindgangen, vil vi 

appellere til at I voksne også KUN bruger hovedindgangen. Vi håber i vil støtte op om 

vores regler som gælder både børn og forældre.  

Grunden til denne regel er at der til vinter især vil komme rigtig meget jord mv. med ind, 

der hvor børnene leger på gulvet. 

 

 

 

   
 

 

 

 

Fredag d. 26.09.14 også i den kommende uge er det legetøjsdag og forældrecafe. Der vil 

igen være mulighed for at købe kaffe og kage (kanelsnegle) og dermed støtte 

afslutningsturen for de store børn til sommer når de skal gå ud af SFOén. 

 

 

GOD WEEKEND OG VI SES MANDAG  

 

Spireloppen. 

 

 


