
30. januar 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 809 

    

Næste uge: 
31. januar 

03.februar 

 

05.februar 

05.februar 

 

 

 

 

UGE 7 

 

 

 

 
 

 

 

Baunen udlejet 

Lærermøde 

4.-5.kl. på Asnæs Bibliotek 

Fastelavn på skolen 

Bestyrelsesmøde 

 

 

 

 

Vinterferie Skole og SFO 

 

 

Mærkedag: 
31. januar 

 

 

01. februar   

02. februar  

 

04. februar 

05. februar 

 

06. februar 

 

 
Gustav  3.kl.  

Emilie  7.kl.  

Fie  8.kl.  

Simone (skovbørnehave) 

Jalte  4.kl.  

Kathrine  5.kl.  

Sarah bh.kl.  

Andreas J  7.kl.  

Marcus  9.kl.  

Thomas  6.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Tusind tak for en dejlig ”Musikaften” – dygtige elever og højt humør. 

Billeder følger i næste uge. 
 

 

 

Vi siger tusind tak til ”Unge-Huset” i Hørve som har beriget os med  

1 stk. Conga-sæt (trommer) og 2 stk. guitarer. 

 

                                                         
 

Dejligt med sådan en gave  



 

 
 

Program: 

8:00   Alle møder til morgensang 

 

8:45   Catwalk i Baunen klassevis 

 

9:05   Slå katten af tønden – indskoling, 

mellemgruppe og overbygning 

 

10:00   Pause 

 

10:15   Sjove konkurrencer 

 

11:00   Kåring af kattedronninger/konger 

samt årets bedste kostumer 

 

11:15   Slut – derefter normalt skema 

 

 
Vi glæder os til en farverig og hårdtslående dag! 

 

Især for indskolingsbørnene er det en god ide, at have rekvisitter og udklædning i en 

pose med navn på. 

 

De klædeligste hilsner fra 6. og 7. klasse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dansk Friskoleforenings Landsmøde den 18.-19.april 2015 –  

afholdes på Comwell i Kolding. 

 
Bestyrelsen har på budgettet afsat midler til, at vi kan sende repræsentanter til 

landsmødet.  

Fristen for tilmelding til skolen er senest den 02. marts 2015  

(se invitaiton og program i fredagsbrev nr.808). 

 

Jeg hører gerne hurtigst muligt fra interesserede – det ville være skønt, hvis nogle af 

jer forældre, der ikke sidder i bestyrelsen også tilmeldte jer – det er rigtigt hyggeligt. 

 

TILMELDING TIL vores kontor – så sender vi en samlet tilmelding til Friskolernes hus. 

 

Hilsen Hans 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 
 

Generalforsamling den 22.april 2015. 

 
I forbindelse med den kommende generalforsamling, skal jeg på bestyrelses vegne oplyse 

forældrekredsen om, at der ved de valg vi skal foretage er mulighed for, at 

”papforældre” kan vælge til skolekredsvalget, hvis de er medlem af skolekredsen. 

 

Dette kan man blive ved at henvende sig til skolens bestyrelse og søge om optagelse til 

bestyrelsesmødet senest den 25.marts 2015. 

 

Det koster kr.200,00  pr. år at være medlem af skolekredsen. 

 

Hvis man har forslag til bestyrelsesmedlemmer til den kommende bestyrelse, er det 

vigtigt man har forespurgt vedkommende forinden generalforsamlingen.  

 

Se i øvrigt under Generalforsamling på skolens hjemmeside. 

  

 

På bestyrelsens vegne 

 

Søren E. Jensen 

Formand 

 
 
 
 
 
 
 



Kære børn og forældre! 

 

Her er resultaterne af vores spørgeundersøgelse om søvn blandt alle 10 klasser på VHF, januar 

2015. Husk at læse konklusionen til sidste! 

 

Antal svarark: 154 

De vigtigste ting, som påvirker vores søvn, i følgende børnene: 

Det må ikke være for lyst: 69 

Det skal være køligt: 54 

Jeg skal have en varm dyne: 52 

Der skal være frisk luft: 51 

Jeg skal have min bamse: 49 

Jeg skal have en blød madras: 41 

Jeg skal have mange puder: 39 

Jeg skal have nattøj på: 35 

Jeg skal have tisset af: 35 

Det må ikke være for mørkt: 30 

Jeg skal sige godnat til mit kæledyre: 28 

Jeg skal drikke noget lige før: 25 

Jeg skal ikke have tøj på: 23 

Jeg skal læse eller høre historie: 21 

Der skal ikke være nogen lyd: 22 

Det skal være varmt: 21 

Jeg skal være alene: 18 

Jeg skal lave noget sjovt før jeg sover: 15 

Jeg skal være aktiv før jeg sover: 12 

Jeg skal have ro lidt før jeg sover: 15  

Jeg skal ikke være alene: 13 

Jeg skal ikke have for mange puder og dyner: 13 

Det skal være indelukket: 12 

Jeg skal spise lige før: 12 

Jeg skal have almindeligt tøj på: 11 

Jeg skal have en hård madras: 9 

Det må ikke være stille: 8 

Børnene konstaterer: 

Jeg har en sengetid, og jeg skal ikke have elektronik med. (74) 

Jeg sover når jeg er træt. (55) 

Jeg går i seng på det samme tidspunkt hver aften uden at noget særligt skal ske. (54) 

Jeg har en sengetid, men jeg må gerne have elektronik med. (49) 

Jeg sover når jeg har været i gennem et ”ritual” (f.eks., at blive puttet, at se fjernsyn i seng, at 

drikke en kop kakao og børste tænder …) (40) 

Jeg bestemmer altid, hvornår jeg skal i seng og om jeg har elektronik (spil, internet, fjernsyn) 

med. (31) 

Hvor mange timer sov du i nat? Alt fra 5-12 timer blev svaret, men gennemsnittet var: 8-9 

timer. 

Var du træt da du kom i skole? Det var 25 (16 %). En svarede, Ja, min kat forstyrrede mig i nat. 

Hvor vigtigt er det for dig at sove (1 ud af 10, hvor 10 er det bedste, du ved)? 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Antal 2 5 2 6 25 11 20 29 12 48 



 

Cirka halvdelen af børnene får lov til at bestemme selv, hvornår de sover og/eller om de går i seng 

for at sove eller for at bruge elektronik. 

Vi opfordrer alle elever til at snakke med deres familier om, hvor vigtigt det er med en god nats 

søvn, om soveritualer og om de får søvn nok.  

Et gennemsnit på 8-9 timer er for lavt i aldersgruppen ”skolebørn” – 10 timer er anbefalet. 

Søvnvaner som ligner vores ”vågneliv” for meget – med elektronisk underholdning eller konstant 

adgang til hinandens beskeder – kan også give symptomer af stress. Så det er værd at diskutere 

lidt derhjemme. 

 

Venlig hilsen 

 Clarks Team 

Se http://www.dr.dk/levnu/boern/saa-meget-skal-dit-barn-sove og http://videnskab.dk/krop-

sundhed/elektrisk-lys-og-skaermtid-odelaegger-sovnen-og-skader-helbredet 

 

##########  ############  ########### 

 

Endnu en uge er gået i Spireloppen, vi har været ramt af noget sygdom, ligesom resten af Danmark.  
Derfor har vi været nødsaget til at springe vores 2. klasses pigemøde over. Vi håber at vi i næste uge igen er på 
banen.  
Vi holder fast i det er drenge fra 2. klasse. 
 
Der har duftet af kage i denne uge, for vi har bagt dejlig kage, bl.a. chokolade cookies, som vi i dag fredag sælger 
til vores forældre kaffe til en rund 5ér.  
Så kom og køb og nyd den i Sfoén eller køb med hjem til aftenskaffen.  
Husk at penge går til 3. og 4. klasses farvel tur. 
 
Farvelturen ligger onsdag d. 17.juni 2015. Så i den forbindelse vil vi meget gerne have ca. 4-5 forældre til at stå 
for SFOén, så vi hele personalet kan tage med på tur.  

 
Så har du mulighed for at hjælpe til i vores SFO onsdag d. 17.juni 2015 vil vi 

meget gerne hører fra dig/jer. 
 
 
 

Vi håber i alle må få en rigtig dejlig weekend, vi ses i næste uge. 
 

 
 
 

Husk vi har lukket i uge 7 

 

http://www.dr.dk/levnu/boern/saa-meget-skal-dit-barn-sove
http://videnskab.dk/krop-sundhed/elektrisk-lys-og-skaermtid-odelaegger-sovnen-og-skader-helbredet
http://videnskab.dk/krop-sundhed/elektrisk-lys-og-skaermtid-odelaegger-sovnen-og-skader-helbredet

