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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 849 

    

Næste uge: 
 

23. januar 

26. januar  

29. januar  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baunen udlej. 3.kl. 

Lærermøde  

Sundheds-undersøg.bh.kl.  

Mærkedag: 
 

23. januar 

24. januar 

28. januar 

 

 
 

Thomas 

Andreas  3.kl.  

Malou  1.kl.  

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 

 

Første skoledag efter sommerferien bliver  

søndag den 7. august 2016 - mødetid kl. 12.00  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Husk: Fyraftensmøde mandag den 25. januar 2016 kl. 17.00 i 3. klasse 

 

 

 

 
 

 



 

Goddag og farvel 
I den kommende uge starter vi med mandag, at sige goddag og velkommen til Alexandra 

Svendsen (Alex) der begynder med at ”overlappe” og overlevere med Thomas i uge 4.  

 

Thomas og Alex har alle timerne sammen i den uge, og som tidligere nævnt overtager 

Alex hele Thomas’ skema. 

 

Fredag i uge 4 er vi fremme ved dagen, hvor Thomas har sidste arbejdsdag hos os og vi 

vil sige farvel til Thomas ved morgensang fredag morgen.  

 

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Vi fejrer fastelavn torsdag den 4. februar 2016 –  

program følger snarest 

 

 
 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

 

 

Sidste udkald: 
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 

 
 



 

VALLEKILDE-HØRVE FRISKOLE 

Ferieplan 2016 -2017 

 

Første skoledag 07. august 2016   SØNDAG 

møder kl.12.00 

 

 

Efterårsferie 15.oktober 16  23. oktober 16 

 

Juleferie 17. december 16  02. januar 17 

 

Vinterferie 11. februar 17  19. februar 17 

 

Påskeferie 08. april 17  17.april 17 

 

St. bededag 12. maj 17   

 

Kr. himmelfart 25. maj 17  28.maj 17 

 

Pinseferie 03. juni 17  05. juni 17 

 

    

Sommerferie  24. juni 17 

 

  

 

 

Alle dage er incl.  

 

 

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 20.01.2016. 

 

 

 

 

OBS –  

Sommerferien for dette skoleår: fra den 25.juni -06.august 2016. 

 

 

 



 

Når vi har lus – vejledning til friskolen og skovbørnehave. 
 

Hvis vi her på skolen/skovbørnehaven opdager et barn har LUS kontakter vi jer forældre 

og informerer om at vi har fundet lus. 

Ved konstatering af større tilfælde af LUS beder vi jer om at hente barnet, så 

behandling kan komme i gang med det samme og for at mindske smittefaren til andre børn 

og voksne. 

Vores forventning er, at børn med konstaterede tilfælde af LUS kun kommer i 

børnehave/skole, hvis de er i behandling. 

Behandling kan være med Lusemiddel eller kæmning.  

Vi anbefaler, at tjekke jeres børn hver søndag således at alle børn møder i 

børnehave/skole mandag morgen, fri for LUS. 

 

Vejledning: 

Lus har mange steder udviklet sig til et nærmest permanent problem. Hvad kan 

skole/børnehave og forældre egentlig gøre for at slippe af med lusene? 

Svaret kan koges ned til de tre kodeord: Tjekke – behandle – koordinere. 

 

Forældre: 

Forældre - glem alt om vask af tøj og sengetøj og frysning af krammedyr. Man skal heller 

ikke gå i gang med at gøre hele huset rent. Ikke for lusenes skyld – disse tiltag påvirker 

dem overhovedet ikke.  

Lusene lever i håret og ingen andre steder. Her lever de små blodsugere hele deres liv 

fra vugge til grav.  

Det er derfor vigtigt, at man koncentrerer sin indsats helt og holdent om, hvad der 

måtte være i håret.  

Lusene spredes ved almindelig fysisk kontakt – hoved mod hoved - f.eks. ved leg. Lus kan 

hverken flyve eller hoppe. 

For at forebygge at lusene udvikler sig til en plage skal forældrene tjekke børnene med 

en god tættekam med jævne mellemrum. Jo hyppigere jo bedre (men mindst en gang om 

ugen).  

Det er især vigtigt at tjekke børnene før og lige efter skolestart ved sommer- og 

juleferierne.  

Erfaringsmæssigt er det nemlig lige efter afslutningen af disse ferier, at der er rigtigt 

mange lus.  

Brug balsam ved kæmningen, da det forhindrer lusene i at bevæge sig frit rundt i håret 

og samtidig er det lettere at kæmme håret, specielt når det er langt og tykt.  

Husk - det er alle i familien, som skal tjekkes hver gang. Voksne kan også få lus. 

Finder man levende lus, skal man sørge for at behandle med det samme.  

Vælg et lusemiddel som er effektivt (spørg om det har en dokumenteret effekt), midlet 

skal være sikkert at anvende (f.eks. uden allergifremkaldende stoffer) og endelig skal 

det være nemt at bruge.  

Husk at for alle lusemidler gælder, at behandlingen skal gentages efter 7 dage. 

 

 



 

Børnehaven eller skolen: 

Når man har fundet lus, er det vigtigt at koordinere indsatsen mod lusene.  

Det sker først og fremmest ved at informere barnets kammerater (og deres forældre), 

skole/børnehave og SFO.  

Aftal at alle (familien såvel som skole- og legekammerater) får behandlet på samme dag 

eller over en weekend.  

Koordineres behandlingen ikke, er der en meget stor risiko for gensmitte fra de af 

barnets kontakter, som ikke er blevet behandlet.  

Sker det først et par gange, kan motivationen hurtigt falde hos de forældre, der faktisk 

prøver at komme lusene til livs. 

 

Børnehave/skole/SFO spiller en vigtig rolle, netop når det gælder om at koordinere 

indsatsen mod lus.  

Tag det op på forældremøder f.eks. ved at undervise i hvordan man tjekker for lus ved 

kæmning.  

 

Er der lus, så er børnehave/skole/SFO stedet, hvor indsatsen skal koordineres bl.a. ved 

at dele sedler ud og sætte plakater op.  

Skolen kan også i breve opfordre til, at eleverne tjekkes før skolestart samt lave ”Store 

lusedage” kort efter skolestart om sommeren og efter julen.  

Her i Danmark har vi i flere år haft en ”Store lusedag” i slutningen af januar, men da 

luseproblemet er størst i efteråret, er der et klart behov for også at have flere 

lusedage.  

Sådanne lusedage bør selvfølgelig organiseres i tæt samarbejde med sundhedsplejen, som 

også kan være behjælpelig med informationsmateriale. 

Gør noget ved lusene – det betaler sig. Lus er nemlig en betydelig tidsrøver for såvel 

sundhedsplejen som for børnene og pædagoger/lærere. 
 

 



Det er blevet til endnu en uge, hvor der er blevet leget og kælket 

i den dejlige sne. Kælkebakken er blevet benyttet flittigt og, der 

har været afviklet et hav af sneboldkampe på fodboldbanen. 

Kulden har taget sit indtog og det har betydet, at der også har 

været tid til inde-leg. Her har der blandt meget andet været set 

film, spillet spil, leget i dukkekrogen, bygget med Geo mag og 

spillet masser af stikbold i Baunen. 

 

Mikael og 2. klasse har været i det kreative hjørne og forsat vores 

”projekt maske” der er blevet støbt og malet flotte farverige gips-

masker. 

I de kommende to uger vil Nina og Pernille sammen med 3. og 4. 

klasse forsætte projektet, hvor de vil kreere ansigts gipsmasker.  

Derefter vil, der inden vinterferien være en maske udstilling. Det 

bliver fredag den 12. februar, hvor I har mulighed for at komme og 

få friskbrygget kaffe og samtidig kan I se det færdige resultat af 

børnenes store arbejde. 

 

I køkkenet har der duftet dejligt af nybagt 

knækbrød Maria samt 3. og 4 klasse har leget 

bagere og bagt så det knager.  

Næste fredag den 29. januar har vi legetøjsdag og 

forældrekaffe, hvor man kan købe de lækre    

       hjemmelavede knækbrød.  

 Fredag den 4. marts bliver pædagog-løs-dag da vi skal på 

pædagogisk weekend.  

Så nu har I forældre chancen for, at lege pædagog for en dag. 

Vi skal bruge en håndfuld forældre, som er friske på at ville være 

i SFO’en.  

Er det noget for dig så giv endelig os i SFO’en besked.  

                                     Samtidig vil det være en god idé dem der har mulighed for det 

                                     afhenter deres børn tidligt denne dag.                  

I ønskes en rigtig god weekend 

fra Spireloppen      
(Husk: Spireloppen holder lukket i uge 7) 


