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TILLYKKE TIL JER 

     
 

Slovenien-besøg. 
Onsdag morgen sluttede en rigtig god uge hvor skolen (7.kl.) har haft besøg af 30 unge 8. 

klasses elever og deres to lærere fra Slovenien. 

Det har været en uge med gode oplevelser, hygge, sjove stunder, undren, nærvær og 

træning af engelsk –kundskaber.  

Sådan en uge beriger vores unge på mange områder, ikke bare det faglige, men også det 

sociale. At få indsigt i en anden kultur er meget givende. 

Ugen blev tirsdag aften afsluttet med en ”farvel”-fest i Baunen, hvor ”vores” forældre 

diskede op med lækker buffet og hyggelige rammer – aftenen blev sluttet af med en lang 

og vemodig afsked for mange af de unge, hvilket jo er et godt tegn på at der er blevet 

knyttet bånd ! 

Til børn og forældre i 7. klasse vil vi også sige tak for en fantastisk indsats – det varmer 

ethvert ”friskolehjerte” – at se det engagement I her har udvist – sådan et arrangement 

er ikke muligt uden massiv forældrestøtte! 

 

      



8.klasse Berlin-tur. 
I den forgangne uge har vores egen 8. klasse sammen med Pauline og Dorte været på tur 

til Berlin. Her har de sammen været på opdagelse i den tyske hovedstads mange 

seværdigheder og oplevet tysk kultur, sprog og mange af de historiske steder Berlin er 

hjemsted for – det forlyder at de har nydt turen i fulde drag – og de er i skrivende stund 

på vej hjem, hvor de ankommer fredag til aften. 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Friskolernes dag. 
Som beskrevet tidligere har vi brug for fuld opbakning denne dag – så derfor sætter et 

STORT kryds i kalenderen lørdag den 4. oktober kl. 10.00 – 13.00.  Her afholder vi 

Friskolernes Dag, som er et åbent hus.  

Det er arrangeret i samarbejde med alle de andre friskoler i Odsherred kommune.  

I alt holder seks frie grundskoler åbent hus denne dag. 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. 

På skolen vil der denne lørdag være en række værksteder som går igen fra PMU-ugen. På 

dagen kan man se ugens produktioner, men også selv prøve kræfter med disse meget 

forskelligartede værksteder som både findes inden og udendørs.  

Elever og lærere vil instruere på værkstederne. 

Man vil også på dagen kunne få sig en snak med medlemmer af skolens bestyrelse. 

Hans 

 



”Værkstedet” 
I rigtig mange år har vi ønsket os, savnet og sukket efter et ”værksted” - sådan et 

rigtigt ”værksted” til vores PMU undervisning. 

Et værksted hvor vores materialer kan stå fremme og ikke skal pakkes væk efter endt 

undervisning. 

Et værksted hvor alle vores materialer er samlet, har hver deres plads og er sat i 

systemer, således at det er nemt og overskueligt at rydde op igen.  

Et rum hvor det er rart at være, et rum hvor man kan fordybe sig.   

Lige præcis sådan et ”værksted” har vi fået nu  

 

TAK til de forældre som hjalp med at tømme det gamle værksted, til vores arbejdslørdag 

inden sommerferien – det var startskuddet!  

 

TAK TAK TAK til Helle Drews, mor til Hannah i 8. kl. og Zander som gik ud af 9.kl. sidste 

år, som efterfølgende har ydet en KÆMPE indsats i vores forældrebank - for vores 

skole. 

Helle har spartlet, malet, ryddet op, flyttet rundt på, ordnet malingrester, skurret 

vasket, sorteret, sat labels på, pusset og nusset og sat alt i system.  

 

Vi er SÅ glade og vi glæder os til rigtigt at indtage rummet.  

 

På vegne af alle skolens ansatte 

Nille 

                                       
 

       
                        

 



PMU - i hele uge 40. 
 

Næste uge er PMU uge for hele skolen - overskriften er ”De danske sange”.  

 

Vi møder kl. 08.05 (morgensang kl. 08.10 som normalt) og arbejder til kl. 13.00 
hver dag. 
 
Musikundervisning med Bente og Maud afvikles som normalt, frivillig musik er aflyst. 

 

Grupperne har vi delt op, så det er makkerklasserne der skal arbejde sammen. 

Bh.kl. og 5.kl. - 1.kl. og 6.kl. - 2.kl. og 7.kl. - 3.kl. og 8.kl. - 4.kl. og 9.kl. 

 

Alle grupper tager udgangspunkt i en kendt dansk sang, som er årstidsbestemt. 

Grupperne skal i ugens løb, løse følgende tre opgaver; 

- sangen skal synges (Anna Karina kommer og underviser os onsdag) 
- sangen skal omskrives til nudansk, evt. som en rap. 
- sangen skal omsættes til et produkt som kan vises frem. 
Sangene som skal synges, tolkes, omskrives og omsættes er: 

”Marken er mejet”, ”Jens vejmand”, ”Det er forår og alting klippes ned”,  

”Hist hvor vejen slår en bugt”, ”Jeg ved hvor der findes en have” og ”I sne står urt og 

busk i skjul). 

Vi skal bla. arbejde med sten, film, dukketeater, fremstilling af billeder, teater, Haiku – 

digte og en masse andre spændende ting. 

 

Lørdag d.4. oktober er I alle inviteret - forældre, bedsteforældre, fætre, kusiner, 

onkler, tanter, naboer og hvem der eller kunne have lyst. 

Vi vil gerne vise vores dejlige skole frem, og samtidig vise hvad vi formår at lave,  

i løbet af en PMU uge.  
 

FRISKOLERNES DAG ER FRA kl. 10.00 til kl. 13.00 OG VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG! 

 

Makkerklasser 
Bh.kl. og 5.kl. skal arbejde med ”Hist hvor vejen slår en bugt” og ”Jeg ved hvor der findes 

en have…” 

2.kl. og 7. kl. skal arbejde med ” Jens vejmand” 

4. kl. og 9. kl. skal arbejde med ”Det er forår og alting klippes ned” 

1.kl. og 6.kl. skal arbejde med ”Marken er mejet” 

3.kl. og 8.kl. skal arbejde med ” 
 

 

 

 



Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 24. september 2014 
Tak til Hørve borgerforening som har støttet skolen med 4000,00 kr. til færdiggørelse 

af bålhytten i Skovbørnehaven. 

 

Bestyrelsen har evalueret ”kommunikation og adfærd på VHF”. (Se nedenstående link) 

Kommunikation er et fokuspunkt for bestyrelsen, i dette skoleår. 

 

 http://vhfriskole.dk/?page_id=83    (hold på ctrl og tryk på link) 

 

Ref. Nille Ravn 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Referat  fra forældremøde i 6 kl. 
Palle kan mærke de er blevet større, de skal fastholdes i en mere bestemt tone end 

hidtil, for at udføre skolearbejde. De er blevet støjende og det er til tider et problem. 

De skal tage mere ansvar for arbejdsro til sig selv og sine kammerater. Palle opfordrer til 

at tage en snak med dem derhjemme om dette. 

 

Der blev talt om deres udvikling lige nu, hvor de er mere udfordrende i deres søgen efter 

sig selv. Der skal findes plads til dem, måske kan det give mere arbejdsro, hvis en ramme 

er lagt med tid til små snak?  

Vi blev enige om der skal uanset hvad, være respekt og plads begge veje elever-lærer. 

Det er en klasse der vil og kan, derfor giver de Palle en lille udfordring. 

Svarene fra dansk og matematik testene fra før sommerferien, vil blive givet ved skole - 

hjem samtalerne. De vil blive afholdt den 29/9 og 2/10 

Sundhedsplejersken vil komme og tale om pubertet den 23/9 

Børnene har fået et notes hæfte i matematik til formler og udregninger (guldkorn). 

Dette hæfte må tages med til eksamen.    

Palle har en formelsamling der kan købes for kr. 50,- 

HUSK HUSK passer, vinkelmåler og en lommeregner. Palle anbefaler TEXAS TE30 denne 

kan bruges videre frem. 

Mobil telefoner er stadig i skabet og fungerer fint. De bliver udleveret hvis de får lov at 

bruge dem til at høre musik. 

 

En ny Friskoletradition er startet i Odsherred. Den er for børn i 7, 8, 9 klasse. Det er en 

stor fest uden alkohol hvor forældre er frivillige hjælpere eks. dørmænd osv. Børnene 

skal selv planlægge. 

 

Klassens konto nr. 0537 - 0000 480 711 der skal indbetales kr. 100,- 

Jane er stadig kasser. 

 

Fælles rengøring i uge 43 bliver fredag d. 24/10 kl. 16.00 med efterfølgende spisning og 

hygge. Invitation kommer senere 

Referat: Tina Trebbien 

http://vhfriskole.dk/?page_id=83


Skolefodbold (Ekstra-Bladets skoleturnering) 
Forrige tirsdag var drengene fra Vallekilde Hørve Friskole på en svær opgave.  

Vi skulle møde Skolen på Fjorden. Vi var vidne til en kamp, hvor begge hold oplevede den 

store glæde at komme foran. Det var fantastisk at se drengene juble, da vi stik mod 

chancer kom foran 1-0. Jeg vil dog ikke huske kampen for jubelscenerne, men for 

holdenes vidt forskellige måder at tackle modgang på. Den måde vi stod sammen på i 

modgang, var intet mindre end fremragende. Hvor Skolen på Fjorden skændtes, gav vi 

støtte og smil til hinanden.  

Dette lod sig også bemærke af Ekstra Bladets udsendte journalist. Han bekendtgjorde 

selv at det var yderst sjældent at taberholdet tager 3 ud af 4 kamppræmier.  

Han var dog så fascineret af holdets måde at reagerer på i modgang, at det bare måtte 

belønnes. 

Ja faktisk, så stoppede han mig endnu engang på vej hjem fra kampen. Han måtte 

simpelthen lige fortælle engang til at han var så stolt af drengenes glæde og sammenhold. 

 

En kamp vi i den grad kan være stolt af! 

Mads Valther 
Vi tabte 7-1 

 

Der kæmpes for sagen 

 
Der jubles efter en chokerende scoring! 

 
Der var fantastisk opbakning fra skolen 

 
Præmieuddeling: 

      
 

 

 



Spireloppen 
Åh sikke en skøn naturdag vi havde med solskin, glade nysgerrige børn og fasaner vi 

paterede og bagefter tilberedte over bålet. Det var spændende og en masse børn var 

med og optaget af det de lavede. Vi håber på at kunne få mange flere besøg fra 

naturskolen så vi kan blive inspireret til en masse spændende nye udeaktiviteter med 

vores dejlige børn. 

 

Da det VIRKELIG er ved at blive efterår og vejret derfor er blevet mere koldt, vådt og 

blæsende opfordre vi til at I får tjekket jeres barns garderobe og får den opdateret i 

forhold til årstiden og børnenes leg.  

Deres leg skal kunne foregå i alt slags vejr og ville være synd at en god leg blev 

forhindret pga. forkert påklædning. 

 

 

Vi starter mandag den 29.9.14  projektet ”Bag for en sag” og det er igen i år Pernille 

der står for det. Det vil blive afsluttet med cafe med salg af alle de lækre kager og brød 

som børnene får bagt i løbet af de to uger projektet varer. Cafeen vil foregå 

Torsdag d. 9.10. kl.14.30-16.30 
Flere detaljer om projektets indhold følger i næste uges fredagsbrev. 

Alle ønskes en rigtig god weekend fra os i spireloppen og jeg takker af med dette 
sidste fredagsbrev fra min hånd – en ren fornøjelse og tak for lån af alle jeres 
dejlige unger ;-) Vi ses. 


