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Næste uge: 
07.september 

 

 

07.september 

07.september 

08.september 

 

08.september 

10. september 

 

 

 

 
Emneuge hele ugen 

Skolefoto fra kl.09.30 

(bh.kl.-3.kl.) 

Nille Fri 

Hans - skoleledermøde 

Skolefoto fra kl.08.30  

(4.-9.kl.) 

Forældremøde Indskoling 

Spireloppen - Vejrhøjtur 

Mærkedag: 
5. september 

9. september 

 

 

 
Emma  2.kl.  

Chenny – 65 år.  

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 

 

Skolefoto. 
Alle elever bliver fotograferet mandag og tirsdag den 7.- 8. september 2015. 

Tider for de enkelte klasser - se i dette fredagsbrev. 

Husk at alle børn skal medbringe en udfyldt og underskrevet fotoseddel til fotografen. 

 

MORGENSANG afholdes disse to dage i MULTIRUMMET. 

Kontoret. 

 

 

 

HUSK ! - Frivillig musik hold starter i uge 37 med Anna Karina  



Parkering  
Vi er klar over, at vi ikke har de bedste parkeringsforhold og at der til tider er trængsel 

på vores parkeringsareal.  

Hvis der er fyldt op, er man velkommen til at bruge græsarealet op langs vores skov (man 

kører lige ud i stedet for at dreje ind på parkeringspladsen) det er der til det samme.  

Vi har til tider oplevet, at der bliver parkeret på Vallekildevej – også i svinget ud for 

børnehaven – det skaber usikkerhed og farlige situationer.  

Vi frabeder os dette og henstiller til at alle benytter skolens parkeringsområde,  også 

selvom det ind imellem kan kalde på lidt tålmodighed.   

Vedr. besættelse af Lottes stilling 
Som I jo ved har vi haft Lottes stilling slået op – vi har været processen igennem, hvor vi 

fik 8 ansøgere, heraf valgte vi tre ud til en samtale med ansættelsesudvalget.     

Efterfølgende er den samlede vurdering, at vi har valgt at genopslå stillingen for at få et 

bredere /nyt ansøgerfelt til stillingen.   

Vi er klar over at en ny ansættelsesrunde først kan være med tiltrædelse til 1. november 

2015, men har prioriteret vigtigheden af at finde den rette kandidat.  

I vil derfor allerede i dag kunne se stillingen genopslået.  

I perioden fra den 18. september 2015, som er Lotte`s sidste arbejdsdag, og frem til 

den 1. november 2015 er der 4 almindelige skemauger, (de andre uger er PMU-uge og 

efterårsferie).  

Vi har lavet en aftalt med en læreruddannet vikar, om at læse hele Lottes skema i denne 

periode.   

Vi vil holde jer løbende informeret.  

Hans  

Ny lærer 
Kære forældre 
Jeg hedder Marianne Østergaard, jeg bor i Høve og er gift med Frank. Vi har to voksne 

børn, der begge har gået på friskole. 

Jeg blev uddannet i 1980 på Holbæk Seminarium med linjefagene dansk og engelsk.  

Jeg har været ansat både på friskoler og i Folkeskolen og har altid undervist i 

overbygningen. Derfor har jeg ført til afgangsprøver næsten hver år igennem mit 

lærerliv.  

De seneste år er samfundsfag blevet min store interesse. Jeg er så heldig, at jeg har 

fået lov til at undervise 8. klasse på VHF i samfundsfag. 

Jeg brænder for friskoletanken og trives i det nære og forpligtende fællesskab.  

Tak for den fine modtagelse, jeg har fået. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med 

jer alle på Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Marianne 



Skolefoto 2015 fordeling af tider: 
Husk makkerklasse bh.kl.+ 5.kl. 

 

Mandag den 7. september 2015 

 

Klasse - antal Tid Ansvarlig 
Skovbørnehaven – Ca.50 

 

8.30 – 9.30 Simone, Dinie, Linda, 

Anders, Anna og Lasse  

Børnehaveklassen - 15 9.30 – 10.00 

 

Bodil 

Pause 10.00 – 10.15  
1.klasse - 18 

 

10.15 – 10.45 Anne 

2.klasse - 16 

 

10.45 – 11.15 Mads 

3.klasse - 15 

 

11.15 – 11.45 Thomas 

Pause 11.45 – 12.15  
Personale / SFO 

 

12.15 – 13.00  

Tirsdag den 8. september 2015 
 

Klasse Tid Ansvarlig 
4.klasse - 19 

 

8.30 – 9.00 Alex 

5.klasse - 20 

 

09.00 – 9.30 Henrik 

6.klasse - 19 

 

9.30 -10.00 Chenny 

7.klasse - 20 

 

10.00 – 10.30 Palle 

8.klasse - 18 

 

10.30– 11.00 Lotte 

Pause 11.00 – 11.40  
9.klasse - 16 

 

11.40 – 12.10 Marianne 

Opsamling fra mandag 

(Sygefravær) 

12.10 – 13.00  

 

 

Alle lærer bliver fotograferet med klasserne og pædagogerne med børnehaven. 

 



 
 

 

 



Overblik over IT i undervisning, til lektierne og som studiehjælp 

 
Skolen bruger ca. 85 computere – både stationære og bærbare – på tværs af klasserne. 

Elever som gerne vil bruge deres egne computere/iPad/telefon til opgaver i timerne må 

gerne – efter aftale med den pågældende lærer.  

 

Hjælp til installation af skolens printere på private enheder kan aftales med 

klasselærerne eller den IT ansvarlige.  

 

Når der er terminsprøver eller FP9 må private computere kun bruges efter aftale og 

gennemsyn mindst en dag i forvejen. 

 
Skolens digitale læringsmidler må gerne bruges af alle elever både på skolen og 
derhjemme med brug af uni-login.  
Skolens licenser til Windows programmer dækker også personalets og elevernes egne 
maskiner, så installationssoftware (og anti-virus software) kan rekvireres af den IT 
ansvarlige. 
 

Her er en liste over de ”portaler” hvor adgang gives gennem barnets uni-login.   

Hvis I gerne vil bruge en portal derhjemme og ikke kan få den til at virke, kan I henvende 

jer til Clark via clark@vhfriskole.dk 

 

Portal Internet adresse 

Engelskfaget (Clio online) engelskfaget.dk eller clioonline.dk 

Tyskfaget (Clio online) tyskfaget.dk eller clioonline.dk 

Dansk-dyr dansk-dyr.dk 

Ordbogen ordbogen.com 

Grammatip (dansk) grammatip.com 

Grammatip (tysk) grammatip.com 

emat e-mat.dk 

cd-ord tjektasken.nu       (download) 

 

Nogle af teksterne i de bogsystemer skolen har, kan blive læst højt af den gratis 

software adgang-for-alle som kan downloades her: http://adgangforalle.dk/  

 

Links til pdf tekster i biologi som adgang-for-alle kan læse: 

http://www.syntetisktale.dk/pdf/bios_a.pdf  

http://www.syntetisktale.dk/pdf/bios_b.pdf  

http://www.syntetisktale.dk/pdf/bios_c.pdf 

 

I fysik/kemi: 

http://www.syntetisktale.dk/pdf/kosmos7.pdf 

http://www.syntetisktale.dk/pdf/kosmosb.pdf 

http://www.syntetisktale.dk/pdf/kosmosc.pdf 

 

 

mailto:clark@vhfriskole.dk
http://adgangforalle.dk/
http://www.syntetisktale.dk/pdf/bios_a.pdf
http://www.syntetisktale.dk/pdf/bios_b.pdf
http://www.syntetisktale.dk/pdf/bios_c.pdf
http://www.syntetisktale.dk/pdf/kosmos7.pdf
http://www.syntetisktale.dk/pdf/kosmosb.pdf
http://www.syntetisktale.dk/pdf/kosmosc.pdf


FRIVILLIG MUSIK - skoleåret 2015-2016 
Opstart uge 37 
 
4. klasse 
Anna Karina 
onsdage kl. 12.15 - 13.50 
 

Sofie, Emil, William, Birk, Tilde, 
Laura, Anna, Sofia, Agnes 

5. klasse 
Anna Karina 
Fredage kl. 12.15 – 13.50 

Amanda, Mathias, Frida C, 
Mathilde H, Asbjørn, Frederik, 
Liva, Thilde M, Signe, Emilia, 
Karen, Sofus, Caroline L, Silje, 
Lukas, Asker, Jalte 
 

6. klasse 
Anna Karina 
Fredage kl. 14.00 – 15.30 
 

Gabriella, Caja, Agnethe, 
Caroline, Kathrine 

7.-9. Klasse 
Anna Karina 
Onsdag kl. 14.00 - 15.30 
 

Cecilie L, André, Otto, Mira, 
Thomas, Gustav,  

 
Holdene er lavet på baggrund af forhåndstilmeldingerne før 
skemaudlevering.  
Skulle der være ændringer på baggrund af skemaet/interesse, så kontakt 
os venligst. 
Hvis en elev skal fritages for undervisning en enkelt dag, er det 
forældrene som giver besked til læreren eller kontoret.  
Hvis en elev ikke længere ønsker at være tilmeldt den frivillige musik, er 
det også forældrene som giver læreren eller kontoret besked.  
Hvis en elev udebliver fra musikundervisningen og skolen ikke har fået 
besked herom, ringer vi til forældrene. 
 
Hilsen musiklærerne 

  



Fællesrengøring 2015 - 2016 
Klasse Uge/år Forældre kontaktpersoner Områderne 

 9. klasse + 

forældre 

(efter 

Halloweenfest) 

 

 Børnehaveklass

en (weekend 

efter Majfest) 

  

 44/15 

 

 

 21/16  

 Laura P. - Lea  

 

 

 Alma – Emil P. 

 Alle: 

- gangarealer  

- Alle toiletter  

- incl. voksentoilet 

- fællesrum  

- Baunen 

 1. klasse  

 3. klasse  

 2. klasse  

 40/15 

 04/16 

 17/16 

 Kamille - Kaya 

 Emilie – Gustav T.J. 

 Mille – Nanna 

 Toiletter i kælder 

 Trappe + kældergang 

 Indgangsparti, gang og 

garderober. 

 Fællesrum 

 SFO køkken 

 Specialundervisning 

 6. klasse  

 5. klasse  

 4. klasse  

 43/15 

 05/16 

 19/16 

 Josefine - Kathrine. 

 Frederik - Frida 

 Gustav P – Laura 

 Gangareal + 

ottekanten 

 Voksentoilet + 

toiletter i 

indgangspartiet 

 Specialundervisning 

 Baunen 

 Mediateket (kopirum) 

 lærerværelset 

 7. klasse 

 8. klasse  

 

 41/15 

 11/16 

 Gustav – - Henriette 

 Cecilie L. - Ellen 

 Indgang i overbygning 

 Toiletter i 

overbygning 

 Multirum 

 Fysik- og musiklokalet  

 Trappe og gang  

 Lille toilet  

 Voksentoilet 

                                                                                                             

 
Se nærmere næste side.  



 

 

Vedr. fællesrengøring i skoleåret 2015 - 2016 

 
9.kl får ansvaret for rengøring af fællesarealer efter Halloweenfesten 

den 30.10.2015. 

Børnehaveklassen får ansvaret for rengøring af fællesarealer efter 

Majfesten den 27.05.16 

 

 Alle kontaktpersoner vil få et brev – med en beskrivelse af jeres områder, samt 

en beskrivelse af, hvad der skal gøres i de forskellige rum. Denne kan med fordel 

printes ud og medbringes til rengøringen, men der hænger også et eksemplar i 

rengøringsrummet. 

 Det er kontaktpersonerne der er ansvarlige for, i god tid at finde en dato i løbet 

rengøringsugen og at indkalde de øvrige forældre til rengøringsdagen. 

Kontaktpersonerne vil i starten af skoleåret modtage rengøringsplanen samt kopi 

fra rengøringsmappen om de områder der skal rengøres. 

 Kontaktpersoner bedes så snart datoen er valgt, meddele kontoret om datoen. 

Kontaktpersonerne er ansvarlige for at sørge for nøgle. 

Rigtig god arbejdslyst  

Kontoret – Hans – Nille  

                                     

 

 

Brevet til kontaktpersoner udleveres mandag til eleverne. 

 

 

 



Kære forældre.  
  

Dette skoleårs forældrebankssedler ligger fra på tirsdag klar i indgangspartiet, så I 

bedes alle i de kommende uger - og senest til forældremøderne i klasserne skrive jer på 

det område, hvor I mener, at I kan lægge jeres ressourcer på skolen i det kommende 

skoleår.  

 

Inden I skriver jer på, bør I overveje hvilke hold, I melder jer til, da det er vigtigt, at 

det er et realistisk valg.  

 

Det er for eksempel nødvendigt, at man kan tage fri, hvis man ønsker at hjælpe som 

vikar, når der er brug for det. Det er også vigtigt, at I respekterer, at der er et 

maksimum af personer på nogen af sedlerne.  

  

 

Oversigt over forældrebanken 2015/2016.  

Medhjælp lejrskoler  

Legeplads fornyelse og vedligehold  

Vikarhjælp SFO  

Vikarhjælp lærere ved planlagte fridage  

Vikarhjælp lærere ved akut fravær  

PMU-uge hjælp   

Ekstraordinær kontorhjælp  

Plastning af bøger  

Håndværksarbejde af forskellig art - læs yderligere om dette på 

sedlerne  

Transport  

Græsslåning  

Praktikplads  

Andet spændende  

Vagt ved prøverne  

Madlavning og bagning til forskellige arrangementer  

Dræbersnegleindsamling  

Vedligehold af skov  

Fondsjægere  

Optælling/oprydning i service i udlejningsskab   

Fotografering ved fællesarrangementer  

  

Hilsen Bodil  

  

    

  

 

 

 

 

 



 

Så har vi taget hul på efteråret og 

sensommeren det har vi kunne se i denne uge, 

hvor det er blevet lidt køligere og mere 

ustadigt i vejret.  

Vejret er ingen hindring, børnene har hygget 

og leget i stor stil.  

Gummistøvlerne er blevet brugt flittigt i vandpytten ved 

Møllen, hvor der er blevet fanget små dyr og insekter.  

Der er blevet konkurreret i frisbee- stafet og 

Rollespil. Da regnen kom, trak vi indendørs for, at 

perle og spille Wii. 

På vores udedag torsdag er, der blevet dystet i 

skov-stratego og Pernille fik fyret op under bålet, hvor der 

blev ristet skumfiduser og spist Mariekiks. 

 

Mikael har haft rytmik med børnehaveklassen, hvor der blev 

leget med faldskærm. Der blev bl.a leget frugtsalat og 

katten efter musen. 

 

Vores pile-tur, hvor vi skulle have klippet pil til vores nye 

hegn ved bålpladsen blev igen udsat pga. for få deltagere.  

 

Næste tirsdag den 8. september er, der cafémøde med 

pigerne fra 2. klasse. 

 

 

 

 

Husk det er på torsdag den 10. september at hele SFO’en tager på tur til Vejrhøj. 

Husk varmt tøj til dagen og en drikkedunk. (Se mere info i fredagsbrev uge 35) 

 

Ved sidste fredags forældrekaffe fik vi ikke solgt så meget kage da to klasser afholdt 

fødselsdage. Så derfor vil vi sælge ekstra kage fredag den 25. september.  

 

                                                                    Vi ønsker jer alle en god weekend 

 

                                                                      Fra Spireloppen  

 

                      

 


