
5. december 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 803 

    

Næste uge: 
8. december 

12. december 

 
Terminsprøver 9.kl.  

Luciaoptog (morgensang) 

(Indskolingens piger) 

Mærkedag: 
06. december 

09. december 

10. december 

11. december 

 

 
Mathias  8.kl. 

Selma  5.kl. 

Bodil 

Ellen  7.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

           Bodil 60 ÅR 

Bodil fylder 60 år den 10. december 2014. 

Vi fejrer Bodil til morgensang. 

”Stort tillykke – vi håber du får en fantastisk dag.” 

Kærlig hilsen 

fra alle på friskolen 

 

 



Læs mere om nedenstående på skolen hjemmeside – nyheder. 

 

 



Mødetider 
Igennem den seneste periode har vi bemærket, at mange børn møder for sent om 

morgenen. Skolens undervisning starter med morgensang kl. 08.10.  

Mødetiden er kl. 08.05 så børnene har mulighed for, at sætte deres tasker o.s.v. i klassen 

inden morgensang. 

Det er meget forstyrrende for vores morgensang, når børnene kommer for sent. 

 

Garderober 
Det er årstiden for overfyldte garderober, det kolde vejr kræver meget tøj som ofte 

bliver mudret og vådt. 

Vil I være søde, at hjælpe jeres børn (især de små) med at rydde op på deres  

garderobepladser, så det er overskueligt for børnene og så vi bedre kan gøre rent. 

Mange hilsner Nille 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

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. 

 



                                                 

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. . 

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. Hvis du finder lus eller 

luseæg, kan du få god vejledning hos apoteket eller hos frisøren. 

 

 

 



Nyt fra kontoret – December 2014. 
 

Vedr. FRIPLADSTILSKUD skoleåret 2014-15. 

Skolen har modtaget fripladstilskud.  

De familier der har søgt og er tilskudsberettiget, får brev fra skolen i løbet af den 

næste uges tid. 

  

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2014-15. 

Skolen har endnu ikke modtaget tilskud til dækning af udgifter til bus og/eller tog i 

skoleåret 2014-15.  

Vi skriver i fredagsbrevet så snart vi får meldt beløbet ud. 

 

AFSTAND mellem skole – hjem: 

Børnehaveklasse – 3.kl.  mindst 2.6 km – max. 12.5 km. 

4.-5.-6.kl.   mindst 6,1 km. – max. 16 km. 

7.-8.-9.kl.   mindst 7,1 km – max. 16.km. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Kontoret går på juleferie fra den 20.december 2014 incl. og er tilbage mandag den 

05.januar 2015. 

 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende Nytår. 
  

Tina,  Lotte og Helle 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Så blev det december.  

 
Og det er så hyggeligt med al 

julekalendersnakken i krogene. 

I fredags sluttede vi ugen med en 

fantastisk forældre café og salg af 

vores bolsjer, de var jo nærmest udsolgt 

med det samme. Tak for opbakningen, 

næste gang må vi se om der kan 

produceres lidt flere. 

Denne uge har vi prøvet at lave 

stearinlys, dette er lidt nyt for os, og næste gang har vi lært 

af vores fejl. Men de er blevet fine og Mikael og børnene har fået lavet en del. 

    

Torsdag havde vi udedag. Vi fik dejlig risengrød ved bålet og hyggede med at snitte og 

save. En rigtig dejlig dag.  

 

Fredag den 12. december har vi forældrekaffe-hygge med æbleskiver. 

 

 

Vi holdte også et lille cafémøde for pigerne i 3. klasse, dette blev denne gang afholdt ude 

på legepladsen ved bålet, rigtig hyggeligt.  

Vi holder det sidste cafémøde på torsdag i dette år for 1.klasses drenge. 

 

Næste uge står i juledekorationens tegn. Så har I nogle kogler, noget grønt af forskellig 

art f.eks. buxbom, zypress eller lignende vil vi meget gerne modtage det. Mos vil også 

være velkommen.  

Vi laver dekorationer med almindelige kronelys, hvis man ønsker et specielt lys kan dette 

medbringes hjemmefra. 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen 


