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Næste uge: 
11. maj 

 

12. maj 
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Skr. prøve – Tysk 

MV fri 

Lærermøde  

PA fri 

Skr. prøve - Geografi 

MV + PA fri 

 

Mærkedag: 
10. maj 

 

12. maj 

 

 

 

 

Mathilde S 6.kl. 

Oliver S 6.kl. 

Josefine  7.kl. 

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

 

Husk vores majfest, fredag 22. maj 2015 kl. 18.00 – 20.30 

Eleverne møder hele ugen kl. 8.10 – 13.00. 

Program for majfesten kommer i næste fredagsbrev 

 

 

 
 

 

Skole og SFO holder lukket den 14.- og 15. maj 2015 begge dage inkl. 

Vi ønsker alle en dejlig Kr. Himmelfartsferie. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Bestyrelsen beretning  

Vallekilde-Hørve Friskole april 2015 

 
Endnu et år er gået, og det er gået godt. 

Vores friskole, Vallekilde-Hørve Friskole er 33 år gammel og der er sket meget siden skolen 

blev etableret den 19. august 1982, vi er vokset og samfundet omkring os er også vokset til 

større enheder. Sammenlignet med folkeskolen som vi ”skal stå mål med” jf. friskoleloven, er 

vi forsat en lille skole! På trods af at, vi 1. april 2015 var 239 børn på vores friskole fordelt 

på 56 børn i Skovbørnehaven og 183 på skolen. Det er et sundhedstegn, at der er stor 

interesse for vores friskole og skaber grundlagt for en god drift. 

 

Økonomi 

Det økonomiske grundlaget for vores friskole er jo netop antallet af børn og er den 

væsentlige årsag til at året resultat blev et overskud 215.395,- det kan vi være ganske stolte 

af. Der er i løbet af 2014 løbende lavet investeringer, der sikre at vi har de omgivelse der er 

nødvendige for vores friskole – herunder investering i IT. Hvad der er endnu vigtigere er, at 

vores drift for det næste år også hænger godt sammen, med investering i vedligeholdelse af 

bygninger, undervisning og IT. Som det er mange bekendt, afhænger tilskuddet til friskolen 

af udgiftsniveauet i folkeskolen med en koblingsprocent, der i øjeblikke er 71 %. Vi har 

gennem årene været nødt til at hæve forældrebetalingen, men finder det også rimeligt, at i 

en periode med stabil og god drift at vi holder igen med stigning i egenbetalingen. Derfor har 

vi i bestyrelsen valgt at der ikke skal være stigning i forældrebetalingen i det kommende 

skoleår. 

For at lette administrationen og gøre forældrebetalingen til friskolen mere gennemsigtig, har 

vi desuden valgt at fjerne forældrebetalingen fra lejerskolerne – der er dog fortsat nødt til 

at være egenbetaling til udenlandsrejserne i de større klasser. 

 

Skolelederskifte 

Som alle ved var 2014 et år hvor vi igen stod med et skolelederskift og jeg vil i den 

forbindelse endnu engang rette en stor tak til Nille, der i første halvdel af 2014 fungerede 

som konstituerede skoleleder, du ydede en formidabel indsat, hvor du er blevet kastet ind i 

rigtigt mange nye opgaver, som du løste dygtigt sammen med alle vores medarbejdere.  

Den 1. august 2014 tiltrådte Hans Brandt som skoleleder, det har til fulde levet op til vores 

forventninger. Noget af det første Hans tog fat på var ledelses strukturen for vores friskole 

og Hans indstillede til bestyrelsen at Nille skulle overgå til en stilling som afdelingsleder med 

fokus på indskoling og skovbørnehave.  

Det er med glæde at kunne give ordet til vores fortsatte nye skole skolelede Hans Brandt om 

at give en beretningen om det forgange år….  

 

(Orientering fra Hans) se andetsteds i fredagsbrevet 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunikation 

Den netop veloverstået debataften, er som generalforsamlingen, en vigtigt brik i at lave 

friskole sammen, en inspirationskilde og en vej til indsigt for både medarbejder og 

bestyrelse, i fælleskab at diskutere hvordan vi fremadrettet skal lave skole sammen. 

Jeg må desværre erkende, at vi i bestyrelsen ikke havde gjort vores fodarbejde godt nok, 

fremmødet var alt for ringe, vi vil fremover igen grib til telefonen og insistere på 

tilbagemelding fra forældre til debataftenen – det er i orden ikke at deltage, men vi vil 

kræve en tilbagemelding, erfaringen er at der er flere der møder op, når de bliver mindet om 

at der er debataften. Som det også fremgår af beretningen fra Hans, er kommunikation et 

emne der står meget højt på dagsorden. Det var også årsagen til at det var emnet for året 

debataften – vi har behov for en tæt og direkte dialog hvis vi skal lykkes med at gøre en 

forskel for vores børn og vores friskole. Vi skal som forældre, sørge for at komme til 

”hestens mule” som det blev udtrykt på debataften og” tale med mennesker og ikke om 

mennesker” med ”rette vedkommende på rette sted”. 

Kommunikation mellem friskolen og hjemmet er en af hjørnestene for vores friskole, det må 

vi ikke give slip på og er derfor også noget at det som bestyrelsen fortsat vil fokusere på. 

Generalforsamlingen er tidspunktet hvor vi kan diskutere og sætte retning for vores skole og 

forhåbentligt bekræfte hinanden i, at vi fortsat ønsker at drive friskole sammen. Derfor vil 

vi meget gerne opfordre til, at generalforsamlingen diskutere og bruger kaffepausen til, ved 

bordene at tale om kommunikation på baggrund af både Hans og min beretning. 

 

Bestyrelses arbejdet 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet i bestyrelsen. Det har været 

et godt samarbejde, der har båret præg af mange nye ansigter.  

På sidste generalforsamling fik vi to nye medlemmer i bestyrelsen, og Hans Brandt forlod 

efterfølgende bestyrelsen til fordel for et nyt job. Vi har derfor i det forgangne år siddet 

en ganske ny bestyrelse (Dorte Lindquist, Morten B. Sørensen, Bo Espersen, Tine Holm 

Knudsen(næstformand) og Søren E. Jensen(formand)). 

Desuden valgte vi sidste år at have en medarbejder repræsentant i bestyrelsen - Henrik 

Kiowsky. 

Sammen med Nille og Hans har vi i bestyrelsen forsøgt at have fokus på den overordnet 

ledelse af skolen, vi har taget hul på visions arbejdet og har haft en enkelt arbejds lørdag 

hvor vi med input fra medarbejderne har taget hul på diskussion om hvad det er det skal 

være de overordnede pejlemærker de kommende år – det vil I forhåbentligt hører meget 

mere om i løbet af det næste år. 

Desværre har Bo Espersen valgt, ikke at genopstille til bestyrelsen, jeg vil sige mange tak din 

indsat Bo og har sat meget stor pris på vores samarbejde de sidste to år! 

 

Sluttelig vil jeg takke alle vore medarbejdere for den unikke indsats, I alle yder for vores 

skole og vore børn – det er jer der skabe indholdet for vores skole, der sikre at vi lever op til 

friskolens formålet om at, eleverne tilegner sig: kundskaber, alsidig personlig udvikling, 

forståelse for andre kulture og samspillet med naturen, åndsfrihed, ligeværd, demokrati og 

er en respekteret del af lokalsamfundet.  

Det er en fornøjelse at lave friskole sammen med jer alle - så lad os endeligt tage et år 

mere 

På bestyrelsens vegne, 

Søren E. Jensen 

 
 



Generalforsamling VHF 2015. 

Beretning fra skolelederen. 

 

Skolens generalforsamling er tiden hvor der bl.a. gøres status – Hvordan har vores skole 

det? 

Ja, det korte svar er godt – men det vil jeg selvfølgelig gerne uddybe, bl.a. fordi der er 

så mange positive ting at sige og fortælle.  

Vi er nu nået til at jeg skal aflægge min første beretning her på VHF – jeg vil gerne 

starte med at sige tak for den modtagelse jeg har fået som leder her på friskolen, det 

har været rart at mærke tillid og forståelse for at man ikke lige kender alle rutiner og 

”plejer”, det gælder ansatte, elever og jer forældre – jeg syntes efterhånden at vide 

hvor de fleste kontakter sidder og andre små ting, men der dukker alligevel nyt op.  

Jeg vil sige, at jeg efterhånden føler, at være nået dertil at kunne mærke at skolen og 

jeg er i gang med at blande DNA. 

En forudsætning for at vi sammen kan være her og lave skole er, at der er en økonomi 

der ser fornuftig ud – og det har vi heldigvis, de nærmere detaljer omkring dette 

kommer som et punkt senere, men som sagt er økonomien et vigtigt udgangspunkt som 

middel til at kunne føre pædagogiske visioner ud i praksis. Det er et punkt der kræver 

opmærksomhed, men købmandsskab skal ikke skygge for meget, da det er et middel og 

ikke målet i sig selv. 

Skoleåret er brugt på morgensange, dansk og matematik, fortællefag, historie, sundhed 

og bevægelse, naturfag af forskellig slags, musik, PMU, lejrskoler, samvær, glæde og en 

smule gråd – der er blevet kæmpet og sprunget over hvor gærdet er lavest, lavet 

venskaber og ind imellem lidt uvenskab – vi har fejret fødselsdage, jubilærer og fødsler - 

det hele tilsammen udgør en dagligdag for vores børn, en cocktail af dannelse og 

uddannelse af vores børn og unge mennesker. – som gør dem til hele mennesker. – og det 

er jo det der er meningen! 

-  skoleåret vi er i gang med har langt hen af vejen været et år, hvor der har været 

fokus på stabilitet og konsolidering samt evaluering af den pædagogiske praksis, vi 

forsøger hele tiden at blive klogere på, hvordan vi bedst muligt undervisnings-

differentier rummer og udfordre alle – ikke kun fagligt, men også socialt.  – f. eks. i 

mellemgruppen har lærerne i år forsøgsvis parvis været faglærere hos hinanden 

(dansk og matematik) - tilbagemeldingen fra forældre, elever og lærere har været at 

det har virket positivt fagligt og eleverne er blevet set af flere forskellige 

”voksenøjne” - og det er ikke blevet oplevet som på bekostning af andet. 

Indskolingen har bl.a. eksperimenteret med ”Multi-bulti” fag - en ramme  med bl.a. fagene 

natur/teknik, musik, engelsk, computer som har forløbet på tværs af klassetrin , hvor 

hver lærer har bidraget med deres faglige spidskompetencer. 

Begge tiltag videreføres – den nøjagtige udformning arbejder vi stadig på.   

I indskolingen arbejder vi med nogle ideer i forhold til kommende skoleår om at finde et 

tidspunkt på dagen, hvor vi kan lave en struktur vedr. læsindlæring og læsning på tværs 

af klasserne, så vi i endnu højre grad kan ”ramme” det enkelte barn med at erhverve sig 

denne helt fundamentale færdighed.  



 I overbygningen har vi kigget nærmere på placeringen af skolens udlandsture, hvornår i 

skoleforløbet ligger de bedst? det er vores vurdering,  at det er hensigtsmæssig med en 

senere placering – man har indtil nu været i Slovenien i 7. og Berlin i 8. klasse – fremover 

vil udveksling med Slovenien foregå i 8. klasse og Berlinturen flyttes til 9. klasse – denne 

omplacering både af faglige grunde, men også gavnligt med lidt mere modenhed.  

Samtidig vil det forhåbentlig også være en gulerod for 9. klasse at se frem til.  

Ingen klasser vil blive snydt med denne flytning. 

 

Så på trods af udskiftning i personalegruppen i løbet af 2014, kan vi konstatere, at vi 

stadig har en god fast kerne af trofaste og loyale medarbejdere. I juni 2014 sagde 

skolen farvel til lærer Jesper Kofoed som af familiemæssige årsager gerne ville tilbage 

til Fyn. Det gav anledning til at Lotte Møller blev ansat 1. august 2014 – Lotte har 

tidligere været ansat på skolen - så både Lotte og skolen vidste hvad de sagde ja til.  

På baggrund af den glædelige begivenhed at Pauline skulle barsle – blev Alex ansat fra 

oktober som barselsvikar – i første omgang frem til sommerferien – jeg kan med glæde 

afsløre at Alex har sagt ja til at forsætter i resten af barselses-vikariatet frem til jul, 

hvor det er planen at Pauline vender tilbage.  

I forbindelse med at Dorte i januar desværre blev syg og vi ikke rigtig vidste hvor længe 

det ville stå på, valgte vi at ansætte Lotte Djursner til at varetage undervisningen i 

9.klasse frem til sommerens afslutning og prøver. Dorte er heldigvis tilbage i fuldt 

omfang og har nu andre opgaver.  

 

I spireloppen, vores SFO blev der i år ansat to nye pædagoger, Maria Jensen blev 

fastansat i august 2014 efter at Erwin valgte at gå på pension. Mikael Bækkel blev ansat i 

oktober. Han overtog efter Mette som prøver lykken som selvstændig erhvervsdrivende.  

– det er blevet et nyt godt team som er i fuld gang med at lave god SFO med deres nye 

kompetencer og muligheder – det er altid dejligt at komme forbi og opleve glade, aktive 

børn og voksne. 

På forældre initiativ er der nu i SFO-tiden om onsdagen gang i børnekor for BH.kl-4-

klasse – godt at se idé blive til handling og at det i samarbejde fungere. 

 

Skolens børnehave – Skovbørnehaven er nu fuldt udbygget med 52 glade skov-børn og nu 

6 pædagoger og en solid venteliste.  I efteråret 2014 blev Anna Damgaard ansat som den 

5. pædagog og 1. januar 2015 startede Lasse Damgaard som den 6. pædagog. Børnehaven 

har og er igennem en forrygende udvikling både hvad angår antal, struktur og 

pædagogiske tiltag. Denne udvikling er kun mulig fordi vi har et meget kompetent 

personale og samtidig har et fantastisk forælder-engagement og opbakning til vores 

stadig unge børnehave. 

Her skal også nævnes forældrerådets store løbende indsats i forhold til at bidrage med 

både praktiske ting, sparring og involvering vedr. børnehavens drift og udvikling. 

 

I erkendelse af, at VHF er blevet en større og mere forgrenet institution lavede vi et nyt 

tiltag på ledelsessiden  -  i august oprettede vi en afdelingsleder stilling med områderne 

børnehave, sfo og indskoling som primær fokus – Nille blev ansat i denne funktion og vi 

har et rigtig godt samarbejde med god sparing – hvilket jeg sætter utrolig stor pris på - 

tak for det. 



Vi har med denne konstellation mulighed for et bredere fokus og handlemuligheder til 

gavn for alle. – f.eks. at vi her selv kan sætte en dagsorden og sikre en god overgang fra 

børnehave til skole. 

 

Teknologi og værdier - Teknologi og VHF  

– teknologi er en dejlig ting når den letter vores hverdag og kan være et værktøj som 

sætter os i stand til at udføre ting som vi ellers ikke kunne – men det vil også være naivt 

at kun se den teknologiske udvikling med ”jubelbriller” – når jeg siger teknologi er det 

bredt ment f.eks. også sociale medier og platforme, samlet set ser jeg vi både her på 

skolen og i de enkelte familier og samfundet generelt er udfordret i forhold til hvordan vi 

vælger at tage imod de mange nye muligheder – vi kan ikke have holdninger og meninger 

om alt nyt på forhånd og en del ting må man gøre sig sine erfaringer med, men der er 

ingen tvivl om at den massive påvirkning vi og ikke mindst børn og unge bliver udsat for 

gør noget ved deres personlige udvikling og bl.a. hvordan de opfatter personlige 

relationer, derfor mener jeg også det er utroligt vigtigt at vi her på VHF holder fast i de 

mellem menneskelige relationer og værdien af disse. Teknologi kan været et værktøj der 

kan afhjælpe/kompensere  for forhold der af praktiske/underholdningsmæssige grunde 

skal  tilgodeses men ikke stå i stedet for menneskelige relationer – behovet for fokus på 

fysisk mellem menneskelige fællesskab er bestemt ikke blevet mindre  - selvom de 

praktiske grunde  måske er blevet det! - Derfor skal vi til stadighed være bevidst om 

teknologiens rolle og hvad den gør ved os og vores samvær. f.eks.  vedrørende hvordan vi 

vælger at kommunikere også her på skolen  - skolens årlige debataften  havde netop 

kommunikation som  tema og der var en holdning til at holde fast i den personlige samtale 

når vi havde brug for dialog udover beskeder og orientering fordi muligheden for 

misforståelser er uendelig meget større, når man ikke er face to face. 

 

Face-lift 

Vores skole bliver løbende og grundigt vedligeholdt af Stig og i dette skoleår har vi også 

glæden af Helle Drews arbejdskraft. I har virkelig fået bund i nogle ting, kælderen, 

PMU, garderober i overbygningen, pt. er facaden som I nok har set ved at blive ordnet, 

bare for at nævne noget af alt det I har lavet og er i gang med – og indover. – Vibeke gør 

hver dag rent på fællesområderne og med jer forældre og elevernes deltagelse har vi 

faktisk en skole med høj standart på dette område. Og som vi med stolthed kan vise 

frem. 

For at få det hele til at spille sammen og få det administrative til at fungere har vi 

heldigvis et kontorteam der bare kan deres kram – Charlotte og Tina der kommer en og 

tre gange om ugen (Tina er desværre pt. stadig sygemeldt, men vender tilbage her i 

slutningen af april ) og Helle som den gennemgående person/blæksprutte der binder det 

hele sammen. 

Det er utroligt vigtigt med den sikkerhed I udviser på dette område - det er faktisk med 

til at jeg kan sove roligt om natten. 

 

At friskolen er en dejlig arbejdsplads, der hænger sammen og fungerer, skyldes meget at 

hele personalet tager ansvar, yder og har ydet en stor indsats. 

Det er fantastisk, at blive mødt hver dag, med humør, humor og kompetent arbejde.  

  



Skolen har også en række udvalg, hvor I forældre hver især bidrager med jeres 

kompetencer – det er meget gældeligt at mærke det særlige engagement som I lægger 

for dagen – it, bygge, ude, fonds – Vig festival stor stor tak. 

 

Bestyrelsen vil jeg også takke for et godt, behageligt og konstruktivt samarbejde, mange 

gode snakke om det at lave friskole – I udfører en kerneopgave i skolens virke. 

Ikke mindst tak til Bo der nu har andre planer med sin fritid og giver sin bestyrelsespost 

videre – tak for yderst kompetent sparing. 

Tak til Torben og Thor som tilsynsførende på skolen - I udføre jeres hverv på en 

nysgerrig, interesseret og behagelig måde for alle.  

 

Sidst men ikke mindst tak til alle jer forældre der bær denne fantastiske skole. 

Jeg har stor tiltro til, at vi sammen formår at videreudvikle vores skole.  

Tak -  

Skoleleder 

Hans Brandt 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

  

 

DE SKRIFTLIGE PRØVER 2015 – 9.kl. 

 

VAGTER 

 
Jeg beder vagter om at komme ca. 30. min. før prøvestart 

 

 

 

 

 

 

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2015 
 

3. og 4. 

juni 

2015 

Dansk  

 
Lotte 

Djursner 

Lykke 

Møller 

Nordskolen 

9.kl. 20 

stk. 

Kl.  

11. og 

12. juni 

2015 

Fysik/Kemi 

 

Clark Pratt Christian G 

Rørvig 

Friskole 

9.kl. 20 

stk. 

Kl.  

16. og 

17. juni 

2015 

Engelsk Lotte 

Djursner 

 

Yvonne 

Wielandt 

Rørvig 

Friskole 

9.kl. 20 

stk. 

Kl.  

 

 

                       OBS – mobiler må ikke medtages i prøvelokalet 

DATO TIDSPUNKT FAG VAGTER 

11.05.15 09.00-12.00 Tysk 

skriftlig 

NR, LD, forældre 

(Charlotte W) 

13.05.15 09.00-09.30 Geografi 

 

NR 



 

 

Efterlysning 
 

Frugttræer og buske 
 
 
 
 

Kære forældre på Vallekilde Hørve Friskole. 
 
Tiden for vores fælles arbejdslørdag nærmer sig. Den falder i år lørdag 
den 13. Juni 2015.  
 
-I den forbindelse er vi i udeområde-udvalget blevet enige om, at der 
på vores ”nye” område på marken ved børnehaven, skal plantes nogle 
frugttræer og bærbuske. Derfor denne forespørgsel: 
 
Hvis I i jeres forårsoprydning af haven er stødt på en hindbærbusk, en 
stikkelsbærbusk, et lille æbletræ eller noget andet, som bærer frugt 
eller bær og som I synes I har for meget, eller kan undvære og donere 
til skolen, -så er vi de glade modtager af disse. 
 
I tilfælde af dette kan I kontakte Thomas på: 
Mail: Thomas.w.friis@skolekom.dk eller mobil: 21639239  
-eller blot tage gevæksten med på arbejdsdagen eller ugen op til. 
 
På forhånd tak! 
Udeområde-udvalget.  
 

   

 



 

 

Endnu en uge i Spireloppen er ved at være ved vejs ende.  

Det har været et blandet vejr med solskin, regn og blæst.  

Trods det har ugen været fuld af ude leg.  

Vi er gået i gang med at banke pæle i jorden 

til det, der gerne skulle blive til et flot 

flettehegn ved bålpladsen.  

Samtidig er vores pedel Stig og Helle ved at 

lave en flot overdækning ved Indskolingens 

klasselokaler. Vi ser frem til snart, at kunne 

benytte disse flotte faciliteter i SFO 

Spireloppen.  

 

 

 

Sidste torsdag d. 30. april fik vi afsluttet vores projekt ”kunst i børnehøjde” med en 

meget flot udstilling.  

Der var forældrekaffe og i Pernilles køkken var der gået Rasmus 

Klump i den med stakkevis af lækre pandekager.  

Tingene som børnene har lavet til udstillingen, må de gerne tage 

med hjem i dag fredag. 

 

Vores udedag var lidt kold og blæsende så vi varmede os på pasta, 

ketchup, pølsemix og brød.  

 

Vi har fået tilbagemeldinger på 3. og 4. klasses afslutningstur og 

ikke overaskende ser det ud til alle ønsker at deltage.  

Vi kan samtidig oplyse, at børnene ikke skal medbringe 

lommepenge på turen da alle fornødenheder er betalt.     

 

Der er blevet afholdt pigemøde i 3. klasse et fint møde. 

 

Som kommende vigtige datoer kan vi nævne dyredage onsdag d. 27. og torsdag d. 28. maj 

og Strandtur til Høve torsdag d. 4. juni. 

Mere info herom senere. 

          

Maria er desværre sygemeldt de næste ca. 4 uger på grund af knæoperation – Niklas vil 

være vikar under fraværet. 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen 
 


