
4. december 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 844 

    

Næste uge: 
 

7. december 

 

 

9. december 

 

11. december 

 

 

 

 
 

9.kl. Terminsprøver – hele ugen 

Samtaler 8.kl.  

CP fri 

Udeområde-udvalgsmøde 

kl. 17.00 – 18.00 

Lucia til morgensang 

Juleklip og Lucia i skovbh. 

kl.  9.30 – ca. 12.00 

 

Mærkedag: 
 

09. december 

10. december 

11. december 

 

 
 

Selma  6.kl.  

Bodil 

Ellen  8.kl.  

Marianne 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garderober – især her i denne vintertid er det svært at holde orden 

og rent i vores garderober/gangområde i indgangspartiet og 

indskolingen – derfor må vi alle hjælpe med denne opgave.  

Beskidte sko, støvler og flyverdragter tages af på måtterne i 

indgangspartiet – meget beskidte støvler og flyverdragter kan 

stilles/lægges på måtten ved siden af glemmetøj ellers er pladsen i 

egen garderobe.  

Hver fredag vil vi bede jer forældre om at få tømt ud i børnenes garderober, tøj, samt 

ting og sager. 

 

Glemmetøjet, som der er ved at være en del af ligger nu fremme på bordet i 

indgangspartiet og vil være der frem til jul, hvor vi vil tømme ud i ”glemmekassen” - tøjet 

vil herefter blive foræret til Røde Kors. 

NB. Dette gælder også andre garderober på skolen  - alt skal tømmes op til juleferien. 

 

 
 

Terminsprøver 9. klasse uge 50, 2015 
 

Klassen møder til sædvanlig tid kl. 8.05. 
Mandag d. 7.12 

8.30 – 12.00 

Herefter fri 

Dansk skr. fremstilling 

Tirsdag den 8.12 

8.30 – 12.30 

Herefter fri 

Matematik færdighedsregning og 

problemregning 

Onsdag den 9.12 

8.30 – 11.30 

Herefter sundhed og 

bevægelse. 

 

Skriftlig tysk 

Torsdag den 10.12 

8.30 – 11.30 

Herefter dansk. 

Fri i fysik 

Skriftlig engelsk 

Fredag den 11.12 Biologiprøve i biologitimen. 

Retskrivning og læsning i dansktimerne – 

vi inddrager spisepausen og holder pause 

bagefter. 

Almindeligt skema i historie og 

samfundsfag. 

Uge 48/49 Samfundsfagsprøve i 

samfundsfagstimerne. 

De lærere, der har klassen, er vagter.  

Clark, Palle, Alex og Marianne 



 
 
 

Orientering fra bestyrelsen. 

 

Kære forældre 

 

"Efter længere tids overvejelse, har jeg besluttet at trække mig fra 

bestyrelsen, da det står klart for mig, at den arbejdsindsats jeg kan lægge i 

bestyrelsesarbejdet ikke længere er tilstrækkelig. Det er desværre ikke muligt 

for mig, grundet vedvarende arbejdspres, at prioritere bestyrelsesarbejdet i 

forhold til min familie. Derfor er jeg sikker på at Vallekilde-Hørve Friskole er 

bedre stillet med friske kræfter i bestyrelsen. 

 

Med de bedste ønsker for vores skole, 

Søren E. Jensen" 

 

Bestyrelsen har modtaget Sørens ønske, om at udtræde af bestyrelsen og tager 

hans beslutning til efterretning. Det betyder, at den på generalforsamlingen 

valgte suppleant, indtræder i bestyrelsen på den ledige plads. 

 

Vi vil gerne sige Søren tak, for hans store engagement og arbejde igennem 9 år 

i bestyrelsen og som formand for VHF. Perioden har bl.a. medført 

udvidelse/udbygning af skolen samt etableringen af skovbørnehaven. 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 

Formand: Tine Holm 

Næstformand: Dorthe Skov-Lindquist 

Bestyrelsesmedlem: Tine Schulz 

Bestyrelsesmedlem: Morten Sørensen 

Bestyrelsesmedlem: Charlotte Glud (valgt som suppleant), indtræder på den 

ledige plads i bestyrelsen. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Tine Holm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Svømning 4. og 5. klasse. 
 
 

I uge 1, torsdag den 7. januar 2016 altså umiddelbart efter juleferien, 
starter vi med svømmeundervisning for 4. og 5. klasserne. Undervisningen 
vil foregå hver torsdag i de normale sundhed og bevægelsestimer og vil 
strække sig frem til og med torsdag i uge 11, -altså lige før påske.    
 
 
Vigtige oplysning: 
 

- Det er påkrævet at alle går i bad og vasker sig grundigt før de går i 
vandet. 

 
- Husk håndklæde og badepåklædning evt. svømmebriller. I tilfælde 

af, at man har glem disse, har svømmehallen både svømmetøj og 
håndklæde som man kan og skal låne. Svømmehallen kan også 
tilbyde udlån af briller. 
 

- Bussen går til svømmehallen klokken 11.45. Hvilket vil sige, at 
børnene ikke får noget spisefrikvarter. De får dog tid til spisning 
inden vi tager afsted. 

 
- Børnene arriverer til skolen igen og får fri for undervisning ca. kl. 

13.15. I tilfælde af at børnene bor på busruten, kan de få tilladelse til 
at stige af bussen undervejs. 
 

- Der vil være opsyn for de børn som ikke tager direkte hjem. Opsynet 
varer til kl. 13.50.  

 
- Underviserne vil være: Chenny, Hans og Thomas. 

 
 
På svømmelærernes vegne, 
Thomas 

 
 

 

 

 

 

 



i
Det sørme det sandt december. 

I Spireloppen oser det af julehygge, der er blevet lavet julepynt og 

spist masser af risengrød. Under vores overdækning har vi lavet en 

lang granguirlande og fået juletræ der er pyntet med flot lys. Dertil 

har nogle børn lavet flotte grankranse. Bolsje-værestedet masse 

producere stadigvæk et hav af lækre bolsjer glæd jer til de bliver 

sat i salg fredag d. 11. december, hvor der også vil være 

forældrekaffe og gratis æbleskiver med tilbehør. 

Vi vil her i december, hver dag se julekalenderen ”Krummernes jul” 

fra 14.30 – 15 nogle dage vil vi se flere afsnit for at nå hele  

 julekalenderen inden ferien.  

Fra næste uge forsætter juleriet, der bliver mulighed for at lave sin 

egen juledekoration. Vi har ikke så mange birketræs skiver, så man 

må meget gerne medbringe en tallerken, bordskåner eller lign. Som 

kan bruges til underlag. Vi har almindelig lys og lidt pynt med hvis man 

ønsker specielt lys eller pynt er man velkommen til at medbringe 

dette. 

  

  Forældremøde i Spireloppen den 30/11 2015 

  Mandag aften havde vi vores 1. forældremøde i 9 år, vi var spændte  

  og måske lidt nervøse. Det var en rigtig god oplevelse med 24   

  fremmødte forældre der  var positive og engagerede. 

  Vi startede mødet med en kort præsentation af alle fremmødte,  

  derefter havde vi en lille historie skrevet, som et lille hverdagsglimt,  

  hvor i vi havde indskrevet nogle af vores forventninger. Men det var  

  forældrenes forventninger vi rigtig gerne ville have en dialog om.    

  Forældre var derfor i gruppearbejde, hvor vi ønskede de skrev nogle  

  post-it sedler, som så skulle placeres på nogle overskrifter. 

 Der blev skrevet rigtig mange fine tanker, rosende ord, idéer mm.  

 Vi valgte, at fremhæve nogle af post-it sedlerne for at få en dialog  

 om netop disse emner. Disse emner var Elektronik til legetøjsdag og 

 kost i SFOén. 

 

   Elektronik til legetøjsdag: 

   Generelt var der en stemning om at det er ærgerligt, at elektronik har    

   overtaget, og at det dermed ikke er interessant at medbringe bamser,  

   spil mm.  Fordi der ikke er nogle som vil lege/spille med det. Der var en 

   bekymring om hvorvidt vi kan kontrollere, hvad de spiller/ser på fx   

   iPads, da det er lynhurtigt at finde spil, hvor spillet har en høj  

   aldersgrænse. Der var idéer op og vende om fx at lave en decideret  

   spille dag, hvor det var et bestemt spil de kunne spille og være  

   sammen om. Dialogen endte med en fælles beslutning om, at vi de 

   næste gange IKKE har elektronik med til legetøjsdag.  



             Beslutningen var indtil vinterferien. Men kvikke hoveder (Jacob og  

             Dorte) gør opmærksom på at de kun er 2 gange, så for at kunne  

             afprøve og tilvænne børnene til det, siger vi indtil påske. Det er 4  

             legetøjsdage. Fra dagsdato er det derfor ikke tilladt at medbringe  

             elektronik de næste 4 legetøjsdage. Der var en ide op at vende om  

             evt. at afholde et forældremøde i forbindelse med dette, for at  

             evaluere. 

 

Kost: 

Generelt en positiv stemning i forhold til vores kost. Det er dog 

ønskeligt at vi laver mere bålmad, da vi bl.a. her får vores børn til at 

spise andre fødevarer og børnene nyder det. Dette tager vi til os, 

og vil prøve at finde en praktisk løsning for at få det til, at fungere. 

Herunder kom vi ind på snakken om evt. at rykke tidspunktet for 

mad. Så i stedet for 13:30, at vi serverer mad 14:15/14:30. Dette 

ville muligvis kunne frigøre nogle ressourcer og give mulighed for at 

lave mere bålmad, men måske også noget andet mad indenfor. En ide 

om at benytte gæsteinspirator var oppe at vende, ved fx at invitere 

bedsteforældre på besøg og udnytte deres ressourcer og idéer. Der 

blev spurgt indtil om vi tager stilling til valg af råvarer. Da vi ikke på 

VHF har en kostpolitik, har vi heller ikke i SFOén nedskrevet noget, 

men vi tilstræber at lave en sund og varieret kost med de 

forhåndenværende midler og ressourcer. Der blev spurgt ind til en 

ugentlig madplan. Pt skriver vi i fredagsbrevet hvad vi har lavet af 

mad i ugens løb. Det er fint vi har forældrekaffe, men måske vi 

kunne lave lidt sundere alternativer fx boller, knækbrød, 

hjemmebagt rugbrød og frugt.  

Herefter var ordet frit, hvis der var nogle emner vi skulle have en    

dialog om.  

 

Lektiehjælp: 

 Der var et ønske fra nogle forældre om en lektiehjælp ved fx 

større elever. Der blev spurgt ind til forældrebanken hvor man 

kunne skrive sig på som lektiehjælper. Dette har vi sendt videre til 

bestyrelsen. 

 

Hjelm ved brug at løbehjul og rulleskøjter: 

Der var en generel holdning om at når der løbes på løbehjul eller 

rulleskøjter, så bruger alle hjelm. Der var idéer om at vi kunne lave et 

forløb ”DET er sejt at køre med hjelm”. Jens (Max’ far) har mulighed 

for at lave klistermærker så man kan designe sin egen hjelm. Tine 

(Julie/Emmas mor) har en lille ”ægge” hjelm, som vi kan låne og 

dermed se hvad der sker hvis man vælter og slår hovedet. Samtidig 

vil Tine prøve at skaffe nogle hjelme til SFOén så vi har nok til alle. 

Så reglen om at alle har hjelm på kan overholdes.  

             



 Vi takker for et rigtig godt møde, og tager alle jeres gode idéer, 

ønsker og tanker med os videre, i vores arbejde på at skabe den 

bedste hverdag for Jeres børn. 

 

 

Den første dag efter juleferien er lærerne på pædagogisk dag så 

derfor er dagen en ikke-skoledag, men der vil være åbent i SFO. Da 

vi gerne vil danne os et overblik over ca. hvor mange børn der kommer  

  i SFO denne dag bedes i aflevere nedstående slip, hvis jeres  

  børn/barn kommer. 

 

 

 

TILMELDING SPIRELOPPEN vedrørende pasning  

Mandag den 4. januar 2016 

Spireloppen har åbent mandag fra kl. 7.50 - 17.00 

Børn der er tilmeldt morgenpasning, kan komme som sædvanlig. 

 

Vi har brug for pasning sæt X ______ 

 

SFO har lukket fra den 19.december 2015 til den 03.januar 2016. (Begge dage inkl.). 

 

ELEVNAVN:_____________________________kl:_________ 

 

FORÆLDREUNDERSKRIFT:_________________________________ 

 

Denne seddel afleveres senest:  

Tirsdag den 15.december 2015 – til SFO. 

                                                                                                                                      

I ønskes en rigtig god weekend. 

Fra Spireloppen 

 


