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TILLYKKE TIL JER 

 
 

Husk: Skoledag lørdag den 3. oktober 2015 
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OBS: Vi har lus på skole 
Tjek venligst jeres børn i weekenden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PMU – uge i hele uge 40  

 
Den danske satiriker/kunstner Storm P er vores overordnede tema. 

 

Alle klasser møder denne uge kl. 8.05 ( morgensang kl. 8.10 som normalt) og 

arbejder til kl. 13.00. 

 

Musikundervisningen  med Bente er aflyst denne uge. 

 

Eleverne er inddelt i værksteder, børnehaveklassen  -  5 klasser er mixet på  forskellige 

hold. 

6.-9 klasse er mixet på andre hold/værksteder. 

Der vil på de forskellige hold blive arbejdet med meget forskellige tilgange til Storm P, 

bl.a. vil der blive lavet film, plakater, tegneserie, ”skører” maskiner og meget andet. 
 

Lørdag den 3. oktober er I alle inviteret - forældre, bedsteforældre, fætre, kusiner, 

onkler, tanter, naboer og hvem der eller kunne have lyst. 

Vi vil gerne vise vores dejlige skole frem, og samtidig vise hvad vi formår at lave,  

i løbet af en PMU uge.  
 

 

FRISKOLERNES DAG ER FRA kl. 10.00 til kl. 13.00 OG VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG! 

 

 

Friskolernes dag. 
Som beskrevet tidligere har vi brug for fuld opbakning denne dag – så derfor sætter et 

STORT kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober kl. 10.00 – 13.00.   

Her afholder vi Friskolernes Dag, som er et åbent hus.  

 

Det er arrangeret i samarbejde med alle de andre friskoler i Odsherred kommune.  

I alt holder seks frie grundskoler åbent hus denne dag. Sidste år var vi rigtig mange på 

skolen og dette skabte en helt fantastisk dag.  

Alle er selvfølgelig velkomne, så tag gerne venner, bedster, kusiner og grandtanter med. 

 

På skolen vil der denne lørdag være en række værksteder som går igen fra PMU-ugen. 

På dagen kan man se ugens produktioner, men også selv prøve kræfter med disse meget 

forskelligartede værksteder som både findes inden og udendørs.  

Elever og lærere vil instruere på værkstederne. 

 

Man vil også på dagen kunne få sig en snak med medlemmer af 

skolens bestyrelse. 

 

Hans 

 
 

 

 



REFERAT FRA FORÆLDREMØDET 
I MELLEMGRUPPEN -  

17.september 2015 

 

Fællesinfo Baunen for 4.-5.-6.kl. 
- I uge 3 2016 er der projektarbejde for mellemgruppen afslutning med fremvisning en 

aften. 

- Næste forældremøde 3. Maj 2016 

- Der er planlagt R-dage i uge 45, 46 & 47 om mandagen med værksteder børnene kan prøve. 

Alle børn kan få lov til at arbejde i alle 3 værksteder. (R = religion, rytme & rødbeder) 

- Det opfordres til at ”hjælpe” børnene med at tjekke skoletasken og de værktøjer som er 

børnenes værktøjer i skolen. Der står lidt om skoletasken og indholdet i den gule folder. 

- Lærerne har fået nye e-mail adresser. E-mail adresserne starter med lærens 

fornavn@vhfriskole.dk  

- alex@vhfriskole.dk – henrik@vhfriskole.dk – chenny@vhfriskole.dk 

- Skolen informerede om at der vil blive strammet op i mellemgruppen på 

idrætsundervisningen, da kravet til faget er stigende. Alle skal have idrætstøj og sko med 

og det skal bruges. Der er faciliteter til at skifte tøj på skolen så som toiletter mm. Når 

idrætsundervisningen rykker ned i hallen bliver det ud over, at der skal benyttes 

idrætstøj også obligatorisk, at alle børn skal bade efter undervisningen.  

Referat fra 4. klasse  

Valg af ordstyrer 

Lars Petersen 

Referent 

Majken Jensen 

Velkommen til Nicoline 

Præsentation af de forældre som var til stede, og velkommen til Nicolines forældre Claus (og 

Lise som var i 6. klasse). 

Skole/hjem samtaler 

Der bliver afholdt skole/hjem samtaler torsdag d. 22. okt., og onsdag d. 28. okt. i tidsrummet 

14.30 – 18.00. Listen gik rundt – Alex hænger listen op, til de familier som ikke var til stede. 

Ugebrev 

Husk at læse ugebrevet, og gennemgå det børnene – eller lade dem selv læse det. Det er svært 

for børnene at holde styr på deres skema, så Alex foreslår, at vi gennemgår næste dags skema 

med børnene om aftenen. 

Husk idrætstøj i sundhed og bevægelse, - fra uge 43 foregår S/B i hallen, hvor børnene også skal 

bade. Alex opfordrer til, at vi forældre også vil prioritere at børnene går i bad. 

i uge 3 skal børnene skrive projektopgave, der er fremvisning af deres projekter fredag. 

Seddelmappe 

Alle børn har fået en seddelmappe, husk at kigge i den. 

Kontakt til Alex og Palle 

Skriv gerne sms-beskeder eller e-mails til Alex alex@vhfriskole.dk eller Palle palle@vhfriskole.dk 

– de vil også gerne ringes op, hvis det er vigtige beskeder. 

mailto:fornavn@vhfriskole.dk
mailto:alex@vhfriskole.dk
mailto:henrik@vhfriskole.dk
mailto:alex@vhfriskole.dk
mailto:palle@vhfriskole.dk


Årsplaner 

Blev udleveret på mødet – der mangler dog plan for engelsk, da børnene skal have den nye lærer, 

som efter planen starter 1. november. 

Læsning 

Der er mange som har haft udfordringer med at læse ”Hungerbarnet”, men klassen er ved at 

være igennem den, og er godt i gang med gennemgangen. 

I uge 45 går de i gang med at læse ”Erik Menneskesøn”. 

Alex opfordrer os forældre til, at gå ind på ”e-reolen” og låne lydbøger hvis børnene har svært 

ved at komme igennem bøgerne, - det hjælper med ”lyd i ørerne” samtidig med at de læser. 

Cykeldage 

Alex skriver ud, hvis der bliver flere cykeldage – hvor børnene skal huske cykler og hjelme.  

Social Trivsel 

Alex har startet skoleåret med fokus på klassens sociale trivsel. Børnene kan rigtig meget i 

forhold til social trivsel – i teorien, der skal arbejdes rigtig meget med: 

1 nedsætte impulsstyret reaktioner. 

2 holde fokus på sig selv, i stedet for at observere de andre. Det tager alt for meget tid og 

energi fra undervisningen. 

3 tage hensyn til fællesskabet. 

Gruppearbejde 

Der blev arbejdet i grupper med nedenstående punkter: 

- Hvordan kan vi som forældre gennem vores sprog og vores adfærd være med til at skabe 

rummelighed og trivsel i klassen? 

- Hvordan kan vi som forældre bakke op om de andre elever i klassen, når vi taler med vores 

eget barn? Hvad er godt at sige, og hvad skal man f.eks. holde for sig selv? 

- Dit barn kommer hjem og fortæller, at Peter igen har forstyrret undervisningen og drillet. 

Hvordan takler du den situation på en konstruktiv og fremadrettet måde? 

- Diskutér udsagnet: Der er ingen som forældre, der kan påvirke trivslen i en klasse – endda 

uden selv at været til stede. 

- Diskutér udsagnet: Hvad der sker i skolen, det er lærernes ansvar. 

Evt.  

Lektier 

Hvordan finder vi ud af hvad børnene har for? Alex vil skrive i ugebrevet, hvad børnene har for, 

og hvad de arbejder med. 

I forhold til matematik, vil Alex også bede Palle om at lægge matematik-lektier ind i ugebrevet, 

og få ham til at skrive ud omkring brugen af e-mat på nettet. 

Alex vil samtidig opfordre til, at vi skriver til Palle, hvis vi har spørgsmål til matematik. 

Køleskab 

Børnene har køleskab til madpakker i overbygningen. 

Klassekasse 

Maria skriver rundt – vi sætter 200 kr. ind pr. barn. 

Opbevaring af overtrækstøj eller ex tøj 

På reolen til højre på gangen, før 4. og 5. klasse. Jakker og cykelhjelme skal bare hænge på 

knagerne, - og de fleste har også regntøj hængende der. 

FB 

Marianne – som står for vores FB-gruppe, inviterer Alex og Palle ind i gruppen. 



Lejrskole 

Alex fortæller, at det har været en fantastisk lejrskole, med glade børn, godt vejr og et godt 

program. 

Ganske få børn var kede af det ved sengetid. 

Referat 5. Klasse  
 

Specifik information og debat i 5. klasse 

- Opdaterede/nye koder bliver udleveret til Uni-login fredag den 18/9 2015. Chenny 

opfordrer til og forventer, at børnene logger ind mindst en gang om ugen, da de forskellige 

sider så som www.emat.dk faciliteter, at der kan skrives direkte fra lærer til elev eller 

stilles specifikke opgaver som eleven skal løse. Dette kunne blive en rutine ligesom at læse 

ugebrevet. 

- Trivslen i klassen er god. Chenny oplever en god stemning i klassen, hvor de alle er glade 

for hinanden. Der er begyndt, at komme lidt små udbrud, der har givet små konflikter, men 

det er i det helt små. Pige gruppen fornemmer Chenny er rykket sammen, men drenge 

gruppen er som Chenny vurderer det gledet lidt fra hinanden. Men der er respekt for 

forskelligheder, så det er helt ok. 

- Afleveringsopgaver ligger typisk til om fredagen, da weekenden skal bruges på at rette 

opgaverne. 

- Der skal lyde en kraftig opfordring til, at der læses mindst 20 min hver dag. Læseniveauet 

i klassen skal op, da VHF har erfaret, at de undervisningsmaterialer, der benyttes ligger 

lidt under de forventninger og opgaver, der kommer fra ministeriet i forbindelse med 

afgangsprøverne. 5. klasse vil blive præsenteret for tekster, der ligger et niveau over det 

der er normalt 5. klasse niveau. Chenny læser 1. kapitel af bøger i håbet om, at børnene 

får lyst til at læse og læse dem færdig.   

- 5. klasse har Chenny i historie og koblingen imellem fagene kommer der noget rigtigt godt 

ud af. 

- Chenny har fået fornøjelsen af, at have 5. klasse i PMU og det er sjovt og igen bliver 

muligheden benyttet til at koble undervisningen fra de forskellige fag.  

- I sundhed og bevægelse har Chenny 5. klasse i den ene lektion hver uge, hvor de i 

øjeblikket cykler. Cyklingen går godt og Chenny tænker på, at give 5. klasse en gulerod i 

form af en invitation til, at deltage i et familiecykelløb på 78km nede ved Køge.  

- Forældrerådet i 5. klasse består af Charlotte, Signe & Ellen og kasseren for klassekassen 

er Louise. 

- VHF har fået en mulighed for at sælge julekort (12 stk./elev) til støtte for børn i 

Grønland. 25 % af salget går direkte til klassekassen. Generelt var der stemning for, at 

deltage i projektet, men der var en bemærkning om, at der er børn i 5. klasse der også 

sælger for andre organisationer som spejdere, håndboldklub mm så der er pres på salget i 

forvejen. 

- Mobiltelefoner har klassen ikke problemer med. Telefonerne bliver afleveret i holderen 

om morgenen. Telefonerne bliver nogle gange brugt i undervisningen, da de er væsentlig 

hurtigere til at gå på nettet for at hente oplysninger i forhold til at benytte skolens Pc’er. 

- 5. klasse har bedt om, at Bøgelunden bliver debatteret på forældremødet. Bøgelunden 

bliver benyttet efter skoletid af flere elever, der laver aftaler om at mødes og lege og 

hygge sig der. Chenny har aftalt med de børn, at når der laves aftaler om, at der er nogle 

der skal mødes i bøgelunden, så bliver skrevet på tavlen i klasseværelset så alle ved det, 

også de børn der normalt tager bussen fra skolen direkte hjem. Det børnene og Chenny 

http://www.emat.dk/


ønskede at forældrene debatterede, var bøgelunden/Fakta og brug af penge til slik, chips 

og sodavand. Debatten blev taget senere! 

- Makkerklassearrangementet i slutningen af 4. klasse blev aflyst. Pia tilbød, at gennemføre 

projektet med at sy strømpedukker til makkerklassen på en mandag i skoletiden her i 

efteråret. Datoen for strømpedukkesyningen blev sat til mandag den 26/10. Er der 

forældre, der har lyst og mulighed for at deltage, er man velkommen. Pia opfordrede til, 

at børnene fik sokker, knapper, stofrester mm med i skole denne dag, så der er materialer 

at arbejde med. 

- Bodil efterlyser et makkerarrangement, hvor forældre og børn i både børnehaveklasse og 

5. klasse har mulighed for at møde hinanden.  

- Der er lagt sedler ud for skole/hjemsamtaler. Datoerne for samtalerne er den 8/10, 20/10 

og den 2/11. Er der nogle der ikke kan de nævnte datoer så skal man kontakte Chenny. 

- Chenny informerede om at overnatningen på Vesterlyng var en succes og det var 

lejerskolen i starten af 5. klasse ligeledes. Chenny vil gerne lave en tur til København i 

løbet af 5. kl. hvis muligt. 

- Selv om det ikke er endnu, blev der spurgt om ikke lejrskolen til Bornholm kunne 

forlænges. Chenny informerede om, at lejrskoler bliver debatteret i øjeblikket og at det 

ikke er usandsynligt, at Bonholmturen kunne blive med 3 overnatninger. Dette er dog ikke 

afklaret endnu.  

- Chenny informerede om, i forlængelse af snakken omkring lejrskoler, at børnene ikke er 

vant til, at rejse med offentlige transportmidler og dette er en vigtig del af læren ved 

lejrskoler.       

- Alle i 5. klasse har fået udleveret en rød elastikmappe hvor de seneste lektier bliver sat i, 

dvs. forældrene meget gerne må spørge til og eller kigge i mappen for at følge med i, om 

der er lektier der skal laves. 

- Forældrerengøringen for 5. klasse i skoleåret 2015/2016 ligger i Uge 5. Datoen for 

rengøringen blev sat til den 4/2 2016 klokken 16:00. Der var ønske om fællesspisning 

efter rengøringen og Louise tilbød, at Michael kunne lave maden (og blive fritaget for 

rengøringen). Mere info bliver sendt ud fra de arrangerende forældre senere.  

- Bøgelunden og Fakta problematikken blev debatteret. Nogle børn har mere adgang til 

penge end andre og dette skal den enkelte familie selv vurdere og sætte retningslinjer 

for. Det alle blev enige om var, at vi som forældre bør følge med i, og snakke med børnene 

om, hvad og hvor meget slik, sodavand og andre søde sager de indtager/bør indtage efter 

skoletid. En ting var klart. Der er meget stor forskel på hvad de enkelte børn i 5. klasse 

har adgang til i for af midler, der kan bruges til indkøb i fritiden. 

 

Referent: Steen Weihe 

 

Referat 6. klasse  

Referent: 

Mette – Hjaltes mor 

Fællesrengøring:  

I uge 43 er der fællesrengøring for 6. klasse. Det bliver torsdag den 22. oktober fra kl. 17.00 – 

20.00. Vi starter med rengøring fra 17.00-18.00, derefter fællesspisning.  

Meld meget gerne tilbage hurtigst muligt til Minna (Kathrine) eller Anette (Josefine) om I kan 

deltage, og hvor mange der kommer fra hver familie.  



Nye børn i klassen: 

Mads er startet i klassen her efter sommerferien. Velkommen til Mads og hans familie Lise og 

Claus og lillesøster Nikoline som er startet i 4. klasse.  

Det virker allerede til, at Mads er faldet rigtigt godt til i klassen.  

Trivsel:  

Henrik startede punktet med at lægge op til, at vi skulle komme med input til hvordan vi oplevede 

vores børns syn på at komme i skole, og hvordan de har det med kammerater i klassen. Der kom 

kun positive tilbagemeldinger på det. Dorthe fortalte om overnatnings-fødselsdag Amalie og 

Victor har holdt, hvor hun kunne give gode eksempler på, at klassen har det super godt sammen. 

De vil hinanden så meget.  

Henrik kunne støtte op om vores udsagn med hans fornemmelse af, at klassen har det rigtig godt 

sammen. Han mærker de er glade. Dog er det ”gule kort” på snakkekontoen blevet trukket en del 

gange her efter sommerferien, og selvom der selvfølgelig så er blevet snakket i klassen om, at 

der skal være ro, så viser det også, at de vil hinanden.  

De er begyndt at snakke meget mere på kryds og tværs af hinanden, så nogle af dem der normalt 

ikke plejer at snakke sammen, at begyndt at snakke og være sammen. Det er rigtig dejligt at 

opleve.   

De føler meget større empati end Henrik tidligere har oplevet at de gjorde. De er søde ved 

hinanden, og hjælper hinanden hvis det opleves, at der er en der er ked af det eller andet. Det er 

helt klar en klasse man har lyst til at være sammen med og hygge med.  

Henrik fortalte om VHG-dagen, som var en helt vildt fed dag. Det er en fornøjelse at have 

klassen med til sådanne arrangementer, da de bare er så gode til at tage imod de beskeder der 

bliver sagt, og der er ikke noget larm eller ballade over dem. Henrik kan mærke så meget forskel 

på dem, fra han var af sted med dem til VHG-dag både i 4. og 5. klasse. De har alle rykket sig så 

meget.  

Fagligt: 

Fagligt går det godt i klassen. Der er meget mere fokus på det i år for alle eleverne. De tager 

godt fra alle sammen, og det bliver taget mere seriøs. Det er noget både Henrik, Chenny og Clark 

har bemærket. 

Lejrtur:  

Det var en fed lejrskole klassen var på. Det hele gik som det skulle. Igen var det en fed oplevelse 

at være sammen med klassen. De var rigtig gode til at tage sig af hinanden, hjælpe hinanden og 

holde aftaler.  

De var rigtig heldige med vejret alle dagene, som selvfølgelig også gjorde det hele lidt bedre. 

Eleverne har lavet planche over Bornholm, som kan ses i 8 kanten.  

Projektopgave: 

Eleverne skal igen lave projektopgave, som de har gjort både i 4. og 5. klasse. Det er i uge 3 det 

sker. Om fredagen i den uge, vil der være fremvisning på skolen af resultaterne. 

Det vil være muligt for eleverne at skrive alene eller være sammen. Enten med nogle fra klassen, 

eller elever fra 5. klasse.  

Ugebrev og årsplaner. 

Det er rigtig vigtigt at få læst ugebrev hver uge. Det bliver lagt på nettet enten fredag eller 

lørdag formiddag. Eleverne skal også helst have set hvad der står i ugebrevet, så det er en god 

ide at se det igennem sammen med dem.  

Henrik har læst årsplaner for PMU sammen med eleverne. I den forbindelse snakkede de i 

klassen om, hvad årsplaner er for noget, og hvorfor det er vigtigt at lave dem.  



Mange af eleverne synes det var spændende at høre om hvad der skulle ske i løbet af året i PMU, 

så en opfordring til at læse det igennem med ens barn hjemme.  

Lotte – engelsk: 

Lotte er nu stoppet på skolen. Klassen skal have vikar (Peter) indtil der bliver ansat en ny lærer i 

stedet for Lotte. Det bliver højst sandsynligt til 1. november.  

Office 365: 

Skolen har fået Office 365. Det er en ny kommunikationsplatform. 

Alle lærere har fået ny mailadresse. Mailadresserne kan ses i den gule bog eller hjemmesiden, 

ellers er det altid lærerens fornavn@vhfriskole.dk 

Alle elever har også fået en VHF mailadresse, som vil være en de kan tjekke alle steder, bare der 

er internetadgang. Henrik vil efter efterårsferien benytte det kalender system der er i Office 

365 til, at skrive større lektier til eleverne i.  

Eleverne får en grundig gennemgang af hvordan kalendersystemet virker, inden Henrik tager det i 

brug. Så kan de vise os forældre hvordan det virker.  

Klassearrangementer:  

Dorthe og Mette fremviser plan for datoer for arrangementer der vil være i løbet af dette 

skoleår. Alle har fået seddel med hjem. Den vil også blive sendt ud på mail, så alle dem der ikke 

var med til mødet, også får den.  

Klassekasse: 

Vi skal stadigvæk betale 150 kr. pr. barn pr. år til klassekassen. Annika sender snarest mail ud til 

alle omkring det, med oplysninger om konto nr.  

Københavner-tur: 

Henrik satser på at der igen i år bliver en tur til København med klassen, som de har gjort de 

sidste to år. Klassen vil det så gerne, og de har allerede spurgt om de ikke nok skal af sted igen.  

Alkohol:  

SSP-konsulent fra Odsherred Kommune kommer ud til et forældremøde i slutningen af 6. klasse 

eller starten af 7. klasse, og fortæller om unge i kommunen og alkohol.  

Henrik opfordrede til, at vi forældre i løbet af 6. klasse får lavet nogle aftaler omkring alkohol 

og indtagelse af det, så vi ved hvordan vi skal reagere, når først vores unger begynder at kaste 

sig ud i det.   

Børnefødselsdag: 

Vi fortsætter med 40 kr. til gave til børnefødselsdage.  

Mobiltelefoner med mere: 

Elevernes mobiltelefoner bliver hver dag lagt i ophængt lommesystem. Når hele klassen forlader 

lokalet, bliver det låst af. Men er der enkelte elever i klassen, bliver lokalet ikke låst af. Det er 

derfor for eget ansvar, at eleverne har mobiltelefoner, computere med mere med i skole.  

Sygdom: 

Når elever er syge skal vi huske dem på, at det er deres ansvar at få ringet til klassekammerater 

og få fuldt op på, hvad der er lavet i løbet af dagen, og om der evt. er lektier for.     

  

                                                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 



Science klub er kommet godt i gang –  

næste gang er der ”Club Einstein by night” 

 

                                   Tirsdag d. 27. oktober 

                                    kl. 19-22 

                                     

                                                                         Fuldmåne gennem teleskop 

                                    Science fiction film 

                                    Popkorn 

  

 

 

 
Der er 7 børn fra 5. og 6. klasse som deltager i Science Klub onsdag eftermiddag.  

Vi har lavet raketforsøg, samlet sumpgas fra søen, og bygget biler og robotter. 

 

Nu holder vi en kort pause og starter igen med en fuldmåne, astronomi og science fiktion 

aften – tirsdag d. 27. oktober.  

 

Det bliver uhyggeligt tæt på Halloween og vi kigger på månen med teleskop, lærer lidt om 

månen, og ser en science fiction film. 

 

Alle fra 4. kl. og op er velkomne, men man skal melde sig til aftenens program seneste 

fredag d. 23. oktober.  

 

Hvis man gerne vil begynde at deltage i Science Klub, kan man stadig nå det – men efter 1. 

november, lukker vi for flere tilmeldinger. 

 

VH Clark (klubben er et forældreinitiativ) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(tilmelding til Science Fiction aften) Clark 

 

X ______________  (barnets navn) vil gerne komme til Science Fiction aften 

                                   den 27. oktober 

 

X ______________ (barnets navn) vil gerne melde sig til Einstein Science klub 

 

Jeg/vi giver tilladelse _____________________ (forældre underskrift) 



 

Husk I dag fredag 

legetøjsdag og forældrekaffe 

– kom og køb kage 


