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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 834 

    

Næste uge: 
19. september 

22. september 

23. september 

25. september 

 

 

 
Udlejning baunen 

Forældremøde overbygn. 

Bestyrelsesmøde 

Skillsdag 8.kl. – intro 
(Holbæk) 

 

Mærkedag: 
21. september 

 

25. september 

 

 

 
Amalie  6.kl.  

Victor  6.kl.  

Laura  4.kl.  

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

Pasning i Spireloppen mandag den 5. oktober 2015  
 

Vi har åbent : 

Mandag den 5. oktober 2015 for pasning af sfo-børn kl. 8.00 – 17.00. 

 

Børn der er tilmeldt morgenpasning, kan komme som sædvanlig. 

Såfremt vi ikke hører andet forventer vi at jeres barn kommer -  

giv venligst besked senest torsdag den 1. oktober 2015. 

 

Tilmelding til SPIRELOPPEN eller kontoret (dagligt ml.8.00 – 14.00 på 

tlf.59656834). 

 

Spireloppen. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Se skolens nye luftfoto på skolens hjemmeside / fællesfoto  

samt billeder for VHG-dag og lejrskole 4.-5.kl. /fotogalleri. 

Der er også lagt mange nye billeder på hjemmesiden/sfo/galleri. 
 

 



Lotte´s sidste arbejdsdag 

Vi er i dag fredag nået til Lotte`s sidste arbejdsdag her på friskolen.  

Vi siger mange tak til Lotte for sin altid kompetente og menneskelige facon, som nogle 

heldige unge på Ulstrup Efterskole nu skal nyde godt af.  

VHF ønsker Lotte rigtig meget held og lykke med det nye. 

 

Vikar for Lotte  

Til at vikariere for Lotte, indtil der er ansat en fast lærer,( vi forventer 1. november) er 

vi glade for, at vi har en aftale med Peter Torkelund som vil overtage og læse hele Lottes 

skema i perioden. 

Peter er uddannet bl.a. dansk og engelsklærer og har tidligere erfaring med friskole fra 

Højbo Friskole. 

 

Vedrørende toiletterne i indgangspartiet. 

Vi har nu delt dem så der er et pige og et drenge toilet – så må vi se om det kan løse lidt 

op for problematikken omkring brugen af toiletterne.  

 

Hans 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

HUSK – vores PMU-uge i hele uge 40 

Alle møder hver dag fra kl. 8.05 – 13.00. PMU-uges overskrift er ”Storm P”.  

Børnene skal vælge det værksted de vil være på i løbet af ugen og I kan læse 

beskrivelsen af værkstederne i næste fredagsbrev. 

I forlængelse af PMU-ugen har vi jo skoledag lørdag den 3. oktober  – det er en dag, 

hvor der er mødepligt for alle elever og alle møder fra kl. 10.00 – 13.00. 

 

Indesko 

Nu er det igen ved at være tid til indesko – tjek venligst om jeres barn/børn har 

sutsko/indesko i garderoben. 

 

 
Nille 

 

 

 

 

 



Vores fantastiske hold til Skolefodbold september 2015 

 

 

 
Resultat:   Pigerne 0 – 8       Drengene  1 – 4 (sidste mål blev annuleret) 



Referat fra forældremøde i indskolingen  
(fællesmødet for hele indskolingen i Baunen): 

Mødet starter med sang og præsentation af lærerteamet i indskolingen. Hver lærer fortæller 

hvad de underviser eleverne i indskolingen i, udover deres basistimer i klasserne: 

- Anne: stavning og engelsk 

- Bodil: billedkunst 

- Mads: historie / sundhed og bevægelse 

- Thomas: udeliv og natur/teknik 

 

Læsebånd: 

Mads fortæller om læsebånd, som er nyt fag i indskolingen. De har læsebånd sidst på dagen 

onsdag, torsdag og fredag, i stedet for fortællerfag. Mandag og tirsdag slutter dagen af med 

fortællefag. Skoledagen slutter derfor kl. 13.00 hver dag i indskolingen.   

Læsebånd er af 45 minutters varighed, hvor der er fokus på læsning. Eleverne har fået forklaret 

at det ikke er en del af skoledagen, så det mere bliver betragtet som en hygge-stund. Der skal 

være helt ro i klasserne når de har læsebånd – samme stemning som på et bibliotek er der blevet 

forklaret for eleverne (det har stort set alle et billede af hvordan er).  

Og der er ro i læsebånd. Det fungerer rigtig godt, og der bliver læst og læst og læst. 

Hvorfor er det så, så vigtigt med læsning: 

Eleverne vil gennem læsebåndet få yderligere muligheder for at sikre sig læseoplevelser på egen 

hånd.  De vil blive funktionelle læsere og kunne bruge dansk som anvendelsesfag.  

Det er dog ikke nok, at der bliver læst en masse i løbet af skoledagen hver dag. Det kræver 5000 

timers læsning, at blive gode og sikre læsere. Så mange timer er der slet ikke til rådighed i 

skolen. Derfor er der så vigtigt at der bliver læst 20 minutter hjemme hver dag med sit barn. 

Der bliver ligeledes stillet nye og større krav til elevernes færdigheder i forskellige fag i de 

større klasser, som gør, er der er tidligere krav om funktionelle læsere. Det har derfor været en 

nødvendighed at der er en større træningsmængde til rådighed i indskolingen.     

Det har bundet ud i nogle nye muligheder:  

- Flere timer i indskolingen. 

- Stor læselyst. 

- Indkøb af nye materialer. 

- Mulighed for at læsetræne, afkodning og forståelse. 

- Mulighed for at lære at læse i en bog. 

- Mulighed for differentiering efter niveau. 

 

Det er bundet ud i, at der er indkøbt nye forskellige typer frilæsningsbøger til indskolingen. 

Nogle er inddelt efter sværhedsgrad, nogle med fokus på afkodning og lydrette ord, nogle med 

opgaver som knytter sig til læseforståelsen og nogle med opgaver som knytter sig til tematisk 

litteraturarbejde. Det er alt sammen noget som igen, gerne skulle bunde ud i, at vi får nogle mere 

sikre og bedre læsere, der bliver rustet til at gå resten af skoletiden i møde.  

Superbog: 

Superbog er et nyt digitalt abonnement friskolen har betalt til. Det er digitale letlæsningsbøger 

inddelt i serier, emner og lix til børn fra 0. – 6. klasse. Eleverne skal logge ind med deres UNI-

login, så det er noget de kan benytte sig af hjemme. Eleverne kan frit vælge mellem bøgerne og 

få hjælp til oplæsning, hvor der er ord de har problemer med at læse. Eleverne kan så efter de 

har læst en bog, anmelde og skrive en boganmeldelse af bogen, som de andre fra klassen kan 

læse.  



Det er lærerne der bestemmer, hvilken bøger der skal være for deres klasse.  

Der er mange forskellige bøger at læse i, og det anbefales at man kigger på det hjemme sammen 

med sit barn. Der har dog været lidt start vanskeligheder med det, men det skulle virke 

nogenlunde nu. Opleves der stadigvæk problemer med det, må der meget gerne tages kontakt til 

Clark, der er it-ansvarlig på skolen. Han vil så gå videre med det til Alinea, som står for 

hjemmesiden.  

Adressen til superbog er: www.superbog.dk  

Multibulti: 

Indskolingen starter op med multibulti som sidste skoleår. Det er hvor klasserne på skift enten 

har billedkunst med Bodil, engelsk/skrivning med Anne, historie /sundhed og bevægelse med 

Mads eller udeliv med Thomas. Eleverne har det to gange om ugen. Tirsdag fra kl. 10.00 – 12.00 og 

torsdag fra kl. 08.00 – 10.00.  

Første periode af multibulti er delt således op: 

Tirsdag: bh. Kl.: udeliv, 1. kl.: billedkunst, 2. kl.: engelsk / skrivning, 3. kl.: historie / sundhed og 

bevægelse. 

Torsdag: bh. Kl.: billedkunst, 1. kl.: engelsk / skrivning, 2. kl.: historie /sundhed og bevægelse, 3. 

kl.: udeliv. 

Kommentar til engelsk: det vil starte op legebetonet, så eleverne bliver trygge ved det. Hen af 3. 

klasse, vil der så komme noget mere kød på, så de gøres klar til engelsk i 4. klasse.  

Forældrebank:  

Der er lagt sedler i indgangspartiet omkring forældrebank. Husk alle at skrive sig på opgaver. Det 

er også en god anledning til, at lære nogle andre forældre at kende.  

Arbejdslørdag: 

Arbejdslørdag er et arrangement som indskolingen skal stå for. Det bliver lørdag den 11. juni. 

Selvom det er langt ude i fremtiden, bliver der nedsat halvdelen af arbejdsgruppen til det: 

 

- bh. Klasse: Karina 

- 1. klasse: Christine 

- 2. klasse: Anja 

- 3. klasse: Krista 

Der vil være 1-2 møder i forbindelse med arrangementet. Der skal helst være 2 personer fra 

hver klasse til arbejdsgruppen omkring det. Yderligere medlemmer til arbejdsgruppen, kan 

henvende sig til Thomas.  

Forældrecase: 

Asta fortæller om episoder fra lejrtur, hvor hun var med børnehaveklassen og 1. klasse af sted. 

Der var en del episoder, hvor der blev brugt meget af lærernes tid på at få eleverne til at 

modtage kollektive beskeder, få ro til at sige beskeder, finde elever der forsvinder ved 

fællesbeskeder og andre ting.  

Efter godt oplæg fra Asta, går alle i klasserne, og diskutere 2 cases fra ”det virkelige liv”, hvor 

der skal sættes ord på, om lærerne reagerer som de skal, eller det kan gøres anderledes, efter 

forældreopfattelsen. Der blev nogle gode snakke ud af det i klasserne, som endte ud i nogle 

fokusområder. Fælles for stort set alle klasser var, at alle hver især skal bruge tid på, at snakke 

hjemme om hvordan man pakker en taske, så ingen er i tvivl om hvor tingene i tasken er henne, 

eller at det er eleven selv der skal pakke tasken på lejrtur – eller andre steder de er.  

Tak til team-indskoling for et rigtig godt forældremøde.   

http://www.superbog.dk/


Referat fra 1. klasses forældremøde 8. september 2015. 

 
Klassens sociale liv: God tone, børnene kan lide hinanden. Står på række inden de 

kommer ind til time. Gøres for at få ro fra starten. Senere rykker de ind i garderoben. 

 

Skoledagen: Logbog hver dag, skrivetræning. Hjemme (og i skolen) må der meget gerne 

skrives lydskrift,- skriv løs.  

 

Dansk: læsebog – drilleord og nye ord (dem fra planen) gennemgås. Der læses sammen 

historie mange gange. 

 

Matematik: Børnene elsker det!  

Afbræk med sange, lege o.l. 

 

Frikvarter:  Legeideer skrives på tavlen. Det virker, at der tilbud til alle. 

Spise + historie + snak 

Dagene ligner hinanden meget, det giver tryghed + struktur. 

 

Årsplanerne: Ligger på nettet – ugebrevet bliver tilføjet med et skema. 

I timerne med pædagog bliver der tit delt op i mindre grupper. 

 

Husk at hjælpe dit barn med at pakke tasken + tjekke penalhus! 

 

Makkerdag på fredag. 

 

Ugeskema starter omkring jul – eller når børnene er klar. Her bestemmer børnene selv, 

hvornår de vil lave hvad. Opgaverne er bestemt af lærerne. 

Anne lægger uni login i postmappen. 

 

Forældreråd – ide: Fædre – barn tur + makkerfest + MGP 

Casper, Ea, Majbritt, Jette og Michael er udvalget i år. 

 

Skole/hjem samtaler:  skriv jer på. Sedler med tider er i klassen. 

 

Klassekassen: 2697,- 

 

Børnefødselsdag: Snak med jeres barn om, hvordan man opfører sig. God ide at holde det 

sammen, så der er flere voksne.  

Der behøver ikke være planlagt mange aktiviteter.  

Det er okay at ringe til forældre, hvis børn ikke vil være med. Det er okay at opdrage 

andres børn. 

Til fødselsdage skal alle inviteres. 

 

Referent : Jette (Malou) 

 

 



Forældremøde 2. klasse 

Orientering om årsplaner i dansk om matematik. 

Mads fortalte om årets fokusområder i henholdsvis dansk og matematik. Der sættes 

løbende krydser ved de opgaver som eleverne ikke når at lave i deres arbejdsbøger. Der 

vil stå en dato ved siden af krydset, så forældre kan se hvor gamle lektierne af. 

Lektierne skal laves indenfor nærmeste fremtid. 

Der blev udtrykt ønske om at ugens lytteord blev sendt tidligere ud. Disse bliver nu 

printet til eleverne og givet med hjem fredag såfremt det er muligt. Læs også om dette i 

ugebrevet for uge 39. 

Der blev spurgt om der blev foretaget nationale test i dansk. Dette gør der ikke. 

Husk at årsplaner kan printes på skolen, hvis I ikke selv har mulighed. Ret henvendelse til 

Mads i så fald. 

Madpakker. 

Mads fortalte at der bruges rigtig meget tid på at finde mad til eleverne, som har fået 

en for lille madpakke med i skole. Derfor en opfodring til at man laver større madpakker.  

Klassens sociale liv: 

Mads fortalte om en rolig og endda rigtig god klasse. Mads oplever der er plads og tillid 

til at eleverne kan være sig selv, og han oplever eleverne som trygge og glade.  

I starten af året var der meget uro, og Mads vurderer om klassen skal arbejde med 

trivselsøvelser i en periode, når han kommer retur fra barsel. 

Referent: Mads 

  

 

 

 

 
 

 



Referat fra 3. klasses forældremøde 8. september 2015. 
 

Velkommen 

Thomas fortæller om dagens gang: 

X-dansk bog må de lave fri i (skole og hjem) 

Superbog.dk virker ikke helt. Thomas giver besked, når det virker rigtig 

Trivsel:  

Thomas synes ikke børnene rigtig kan komme i gang efter sommerferie: 

Taler med børnene om det. Derudover fortæller Thomas at det alt i alt går meget godt.  

Dog er der lidt fnidder med pigegruppen.. 

Pigemøde den 7. oktober kl. 17.00 – 18.00 

Børnene skal bruge lommeregner i år 

Heidi køber farveblyanter til klassen. 

Alle bøger skal have bogbind på 

Forælder møde i maj 2016: 

Fødselsdage: 

Vi er enige om, at det er okay at holde pige/drenge fødselsdage for sig. Eller, at hele 

klassen er samlet. Det er dog ikketilladt at vælge ud blandt piger og drenge. 

Klassekasse: 200 kr. 

Festudvalg forbliver det samme: 

Vi talte om, at holde en fest uden børn, eller at tage på tur sammen.  

Festudvalget beslutter dette. 

 

 

 

 




