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Fredagsbrev nr. 795 

    

Næste uge: 
04. oktober 

 

06. oktober 

 

 

 

07. oktober 

08. oktober 

09. oktober 

10. oktober 

 

 

 
Friskolernes dag 

DD fri 

”Bag for en sag” SFO 

Sundhedsplejerske 8.kl.  

 man – tors. 

TN fri 

Lærermøde 

PJ fri + TN fri 

Forældrekaffe SFO 

Trimdag 

TN fri 

Mærkedag: 
6. oktober 

8. oktober 

9. oktober 

 

 

 
Sofia  3.kl.  

Birk  3.kl. 

Emilie  8.kl.  

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

 

 

Ny mand i SFO`en  
Efter Mette er stoppet har vi været ude at søge efter en der kunne overtage og vi er 

rigtig glade for at kunne præsentere Mikael Bækkel som ny mand i SFO`en. 

Mikael er 39 år og har bl.a. erfaring med SFO-arbejde fra Bagsvær Friskole og Sct. 

Joseph Skole i Ringsted.  

Vi er oven i købet så heldige at Mikael kan starte lige efter efterårsferien. 

Mikael skriver lidt mere om sig selv i et kommende fredagsbrev – vi glæder os til 

samarbejdet ! 

Hans 

 

 



Friskolernes dag 

 

Vi ses i morgen - Vi glæder os meget til at se jer alle til Friskolernes Dag i morgen.  

 

Vi starter med morgensang kl. 10.00, og I har derefter mulighed for at opleve og prøve 

forskellige aktiviteter sammen med jeres børn.  ”Værkstederne” består af et samarbejde 

mellem ”makkerklasserne” – fællestemaet for PMU-ugen har været ”de danske sange” 

 

Der er følgende program: kl. 10.00 morgensang/fællessang i Baunen. 

                                        

Herefter er det muligt at ”sive” rundt, opleve og se de forskellige værksteder. 

                                       Bh.kl. + 5.kl (Hist hvor vejen slår en bugt) malerier/billeder  

                                       fællesrummet. 

                                       1.kl. + 6.kl (marken er mejet) film i 8-kanten – avis ved indgangen  

                                        - reklamer i 8-kanten 

                                       2.kl. + 7.kl. (Jens vejmand) skulptur i 2.kl. – landskaber i 2.kl 

                                        – vægavis i 2.kl. 

                                       3.kl. + 8.kl. (i sne står urt og busk i skjul) – rap i 8.kl.  

                                        - haiku-digte i 8.kl.  

                                       4.kl. + 9.kl. (en hilsen til forårssolen) – dukketeater i 9.kl 

                                       vises kl. 10 – 11 – 12. 

                                       Udendørs vil I kunne finde ”Clarks” hold samt SFO´en.  

                                              

Der er fælles afslutning kl. 12.45 i Baunen. 

 

Der vil være kaffe ad libitum, skolens elever får en sodavand andre må købe til rimelig pris ! 

 

Vi håber, selvfølgelig på stor opbakning, og hvis I kender nogle som kunne have interesse i at 

se vores fantastiske skole er de selvfølgelig også meget velkomne.  

Så hank op i moster, naboer, fætter, bedsteforældre, venner og andre og kom til en 

spændende og ikke mindst lærerig dag på VHF.  

 

Vi glæder os meget til at se jer alle.  

 

Lærere og SFO 

 

 

 



Info fra Morten Jensen, SSP Odsherred  

 
                                               SSP Odsherred 02.10.2014 

 
 
 

Fester på ”Bakken”, ”Byens park i Vig” mm. 
 
Der har i de seneste måneder været en række ”Fester” afholdt på lokaliteter i Odsherred. 
Festerne er annonceret via Facebook siden ”Camp Sussi”. Facebook siden  
drives af en lille gruppe unge – fortrinsvis 9. klasse elever – der således ”kalder” til åben fest 
på især ”Bakken” i Asnæs, men også stranden ved Gudmindrup og ”Parken” i Vig har været 
brugt som lokalitet. Facebook siden – og de unges egne udsagn – opfordre til fest med hård 
indtagelse af alkohol: ”let’s make fun – get drunk”. Aldersgruppen er hovedsagelig 15 til 17 
år, men der er også betydelig yngre deltagere. Til festerne er der desuden begyndt at 
indfinde sig ældre unge, der ankommer i biler. De unge fortæller om begyndende konflikter 
med denne gruppe af ældre unge. Det anslåes at de seneste fester har haft deltagelse af op 
til 100 unge fra hele Odsherred. 
En række borgere (bl.a Fritinget i Asnæs), skoler, Ung i Odsherred og SSP har haft en række 
bekymring:  om disse ”fester” tiltrak helt unge, om den heftige omgang med alkohol ville 
resultere i ulykker og tilskadekomst, hærværk og store mængder skrald på områderne, samt 
om festerne dannede forum for andre rusmidler end alkohol.  
I erkendelse af at hverken skoler, organisationer eller offentlig myndighed kan understøtte 
fester for unge 15-17 årige hvor alkohol er et ”must” – og at ”festerne” ikke som 
udgangspunkt overtræder nogen lovgivning – har Fritinget.dk (hjemmeside) i Asnæs taget 
initiativ til dialog og drøftelse af muligheder for at imødekommer de bekymringer der er 
omkring disse ”fester”.   
Det første dialogmøde fandt sted den 1.okt med deltagelse af unge, Ung i Odsherred, 
Natteravnene i Odsherred, SSP Odsherred, et enkelt forældrepar samt borgere med 
forbindelse til Fritinget.dk i Asnæs. Udgangspunktet for drøftelserne var et ønske om at 
hjælpe og sikre at de unges sammenkomster ikke udmøntede sig i ovenstående bekymringer. 
Det blev også understreget, at det er forældre til festens deltagere der har ansvaret for den 
enkelte unge. Vi opfordre således forældre til de unge om at revurdere om deres barn bør 
deltage i ”festerne”, at sikre at de unge kommer trygt til og ikke mindst fra 
arrangementerne samt at holdningsbearbejde den voldsomme ”druk kultur” som ”festerne” 
afspejler. 
Natteravnene i Odsherred har været omkring det sidste arrangement ( Vig ”Park”), og vil 
fremover være i områderne ved fremtidige arrangementer. Politiet vil blive adviseret, 
således at de om muligt kan ”runde” sammenkomsterne. 
Derudover vil Fritinget.dk den 3.nov danne rum for endnu et dialogmøde og håber at endnu 
flere forældre, unge og andre interesserede vil møde op og bidrage til at skabe trygge 
rammer for vores unge. Stedet Forsamlingshuset Asnæs, Esterhøj 26 i Asnæs og starter kl 
19.00. 
Har du fået lyst til at bidrage til den frivillige indsats omkring vores unge, kan du henvende 
dig til Natteravnene i Odsherred på 20 77 11 92 og evt læse om Natteravnene på 
hjemmesiden www.natteravnene.dk 
 

SSP Odsherred  20 11 89 31 

 

 

 

 

 

 

http://www.natteravnene.dk/


 

Trimdag fredag d. 10/10 (kl 8 til ca 12) 

 
 

Fredag inden efterårsferien afholdes den årlige trimdag. Eleverne er fordelt på 

16 hold, ledet af vores dygtige og ansvarlige 8. klasse – elever. De små kan 
glæde sig over at være sat sammen med deres større makkere. Se holdlisterne 
hængt op ved indgangen. Ude på ruten vil de kreative 9. klasse – elever stå klar 
med forskellige opgaver / overraskelser. Og tilbage på skolen vil der være flere 
poster under kyndig ledelse af udvalgte lærere. 
  
HUSK fornuftigt tøj efter vejrudsigten, gode sko, god energi 
og mad og drikke. 
 
Ca kl. 12, når alle er nået rundt, mødes vi til en fælles afslutning – hvem ved, 
måske med præmier til det bedste hold? 
 
Derefter siger vi alle sammen: God efterårsferie! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ja, indrømmet. Vi har forkælet jeres børn i denne uge.  Pølsehorn, kanelsnegle, masser 

af film og fri leg har vist været tiltrængt efter en 

hektisk PMU-uge. Både på grund af PMU og vores Bag 

For En Sag-projekt, havde vi valgt ikke at planlægge 

nogen aktiviteter, så derfor blev den obligatoriske 

udedag i denne uge uden bålmad. 

 

SFO-folder: Så er der endelig en ny og revideret 

SFO-folder på plads. Den er lagt i alle SFO-børns 

garderober og er fyldt med alt fra pædagogiske 

overvejelser til praktisk hverdagsinfo.  

 

Bag for en Sag: Køkkenet dufter – frugtfarve, mel og skumfiduser fylder køkkenordet. 

Bag for en Sag er i fuld gang. Men hvorfor er det egentligt at vi bruger 2 uger på at bage 

kager, lave fondant og tegne flotte skilte? 

 

Bag for en Sag støtter BørneTelefonen. Hvert år 

kontakter over 35.000 og unge BørneTelefonen.  

De ringer, når venskabet slår gnister, eller når 

kærligheden gør ondt. De spørger, hvad de skal 

gøre, når de føler sig uden for og om ting, der 

næsten ikke er til at få sagt – om vold, misbrug og 

overgreb.  Det er gratis og anonymt at ringe til 

BørneTelefonen, hvor frivillige rådgivere hver dag 

sidder klar til at give gode råd og hjælpe børn, der 

har det svært. 

Så husk at komme på torsdag d. 9 oktober fra kl. 14.30 til 16.30 og støt op om 

den gode sag. 

HUSK: Vi opfordrer stadig til at få tjekket garderoberne igennem og få gjort dem 

efterårs/vinter-klar. Masser af varmt og praktisk tøj, skiftetøj, gummistøvler osv. 

Selvom temperaturen ikke er så høj mere, nyder vi stadig godt af den friske luft – så 

påklædningen skal passe til al slags vejr. 

EFTERLYSNING: Da vi så småt skal i gang med at lave julegaver, sætter vi en 

efterlysning af syltetøjsglas (eller i den dur) i gang.  

Cafemøder: Der sker ofte uventede ting i hverdagen, der gør at vi er nødsaget til at 

ændre i dagens program. Dette går engang imellem ud over cafemøderne. Sygdom, 

projekter og skemaændringer kan komme i vejen – denne gang fokuserer vi 100% på Bag 

for en Sag og derfor har vi besluttet at udsætte cafémødet med 3. klasses drenge til 

mandag d. 20/10 efter ferien fra 13.00 til ca. 13.45. Samme uge torsdag d. 23/10 

forsøger vi at afholde cafemøde med 1. klasses piger. 

 

Rigtig god weekend til alle  fra Spireloppen 


