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Lærermøde 

Tandplejen bh.kl. + 2.kl.  

Velkomstaften kom.bh.kl. 

Mærkedag: 
 

11. januar 

 

 

12. januar 

13. januar 

14. januar 

 
 

Alma bh.kl.  

Lucas  1.kl.  

Freja F  7.kl.  

Laura P  9.kl.  

Liv  1.kl.  

Gabriella  6.kl. 

Mads 

 

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god juleferie,  

vi håber, alle er kommer godt og ikke mindst sikkert ind i det nye år. 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Vedrørende Generalforsamlingen onsdag den 20. april 2016 – indkomne forslag ! 

Vi minder om, at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyelsen 

i hænde senest den 1. februar 2016. 

Hilsen Bestyrelsen 

 



Godt nytår –  
Så er vi i gang igen – vi håber alle har nydt både, jul og nytår samt forhåbentligt også 

fået slappet lidt af i juleferien. Vi glæder os til, at forsætte vores gode arbejde med at 

lave skole sammen i 2016. 

 

 

Orientering  

Thomas har valgt at søge nye udfordringer og har fået nyt job.  

Thomas har derfor sagt sin stilling op her på friskolen pr. 31. januar. Thomas vil 

varetager sine vante opgaver/skema som han plejer frem til han stopper den 31. januar – 

Vi vil sige ,Thomas en stor tak for hans tid her på VHF og ønsker ham all mulig held og 

lykke fremover. 

Vi er lige nu i dialog og har tilsagn fra en rigtig god kandidat, som vil kunne starte den 1. 

februar.  

Vi forventer, at kunne offentligøre, hvem det er i næste uge. 

 

Tilkalder-vikar 

Da flere af vores unge tilkalder-vikar nu skal videre med uddannelse, kunne vi godt bruge 

et par unge friske mennesker til Skovbørnehaven, Spireloppen og Skolen. 

Så kender I nogen …… så kontakt os. 

 

 

Nyt i skovbørnehaven 

Vi siger velkommen til Jette Holmkvist som er startet som pædagog i skovbørnehaven 

den 4. januar 2016. 

Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde. 

Hilsen  

Hans 

 

 

Holdning til alkohol på VHF 

Personalet på VHF har diskuteret holdning og praksis vedrørende salg af alkohol til 

forældre, når skolen/børnehaven har arrangementer.  

Dette er forelagt bestyrelsen, som har valgt at følge indstillingen. Fremover vil der ikke 

være salg af alkohol til arrangementer, hvor der deltager børn/elever. 

Vi mener, det et godt signal at sende - især til de unge (børn)  - at vi som skole ikke 

sælger alkohol til vores arrangementer – forskning viser, at voksnes vaner smitter af på 

de unge og jo senere alkohol debut de unge får, jo større er deres muligheder for at 

undgå direkte og indirekte alkoholproblematikker.  

Det betyder noget, at de unge har en vis modenhed, det vil også bevirke at de bedre vil 

kunne sige til og fra og foretage deres egne valg/vurderinger. 

I praksis betyder dette, at skolen ikke sælger alkohol til arrangementer, hvor 

børn/elever deltager. (Dimissionsfesten for 9.klasse undtaget) . 

Forældre vil som hidtidig, selv kunne medbringe det de ønsker, dette handler 

udelukkende om, at VHF ikke ønsker, at stå for salg af alkohol.  

Hilsen  

Skolen/bestyrelsen  



 

 

 
 

 

 



 

 
 



 
Evt. spørgsmål: Lars Sjelborg mobil: 23 11 48 21 



 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

Først et rigtig godt nytår til jer Alle. Håber I alle er kommet godt ind i 2016.    

Denne uge har vi brugt på at vænne os til at være tilbage fra ferie. 

Vi startede mandagen med en hel SFO dag, mens lærerne ”svedte” 

til pædagogiskdag. Der hyggede vi med at lege, spille spil, tumle i 

Baunen. Til mad fik vi pølser og lækre hjemmebagte pølsebrød, som 

Pernille og nogle børn havde bagt om formiddagen. 

Selvom det er bidende koldt har børnene ikke klaget, de har leget 

godt udendørs. De har hygget sig i den smule sne, der er kommet 

og med, at samle isklumper. Nogle børn og Maria har leget 

skøjteløbere på glidebanen bag skoven. Andre har holdt varmen 

ved at bygge huler i skoven. 

På vores udedag var vi lidt ude, men ellers nød vi varmen og en go’ film. 

På mandag den 11. januar holder vi samling med 3. og 4. klasse, vi skal snakke 

om inde-tid og, hvad kan man lave, når man får lov at gå ind før bh. Kl, 1. og 2. 

klasse. 

Da vi så småt nærmer os fastelavn vil vi fra næste uge og indtil vinterferien 

arbejde med” projekt maske”. 

Vi vil lave forskellige former for masker, børnene bliver klasse 

inddelt: 

 Maria: Børnehaveklasse og 1. klasse. 

 Mikael: 2. klasse. 

 Pernille og Nina: 3. klasse og 4. klasse. 

 

Vi opfordre igen til, at opdaterer jeres børns garderober, det er en kold og våd 

tid vi er inde i og der kan gå en del skiftetøj til.          

                   

 

 

 

I ønskes en rigtig god weekend 

Fra Spireloppen 

                                              

                                                                                           


