
26. februar 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 853 

    

Næste uge: 
 

1. marts 

 

3. marts 

4. marts 

5. marts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fyraftensmøde bh.kl. –  

kl. 17.00 - ? 

Censorclearing 8.30 – 11.00 

Spireloppen pæd.dag 

Spireloppen pæd.dag 

Bestyrelsen visionsarbejde 

Kl. 8.30 -  

Mærkedag: 
 

1.marts 

 
 

Stig 10 års 

Jubilæum 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE TIL DIG 

 

 

Vi ses til Café-aften i aften kl. 18.30  

 
 

 

 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

OBS OBS OBS 

 

Vi har igen lus på skolen 
 

                                                                                                                    



Vallekilde, den 26. februar 2016 

 

Kære forældre på VHF/Skovbørnehaven 

Ledelsesstruktur  

Vi har i 1,5 år arbejdet ud fra en organisation med en ledelse med undertegnede som 

skoleleder og Nille som afdelingsleder af børnehave, SFO og indskoling. 

Vi har gjort os mange erfaringer, løbende evalueret arbejdsprocesserne og bestræbt os 

på at yde optimalt og skabe den bedste sammenhæng for vores skole og skovbørnehave. 

Vores "lille" Skovbørnehave har efterhånden udviklet sig til en stor institution med 50 

børn og 6 pædagoger og vi har derfor vurderet at der er behov for en daglig pædagogisk 

leder. En leder som er fast i "huset", en person som har "hands on" og indgår i den daglige 

normering. En pædagogisk leder som dagligt kan fastholde, få øje på nye og bedre måder 

at få dagligdagen i Skovbørnehaven til at hænge sammen på, for børn såvel som for 

ansatte.  

Som den pædagogiske leder i børnehaven har vi valgt at ansætte Anders Carlsen der pt. 

arbejder som pædagog i børnehaven, og har gjort det siden 2014 

Anders har en del års ledererfaring på børnehaveområdet fra tidligere job og vi glæder 

os til det ”nye” samarbejde. 

Nilles opgaver, i forhold til Skovbørnehaven vil, i samarbejde med Anders, fremadrettet 

være at sikre samarbejdet mellem Skovbørnehaven, SFO og indskoling og dermed give 

børnene den trygge/optimale overgang fra livet i børnehaven til skolen. 

Nille fortsætter som afdelingsleder for SFO og indskolingen, og sidder fortsat også med 

samarbejdet med PPR. Ændringerne har også til formål at skabe mere tid til de dertil 

hørende opgaver. 

Denne ændring betyder, at hvis i som forældre i børnehaven har spørgsmål af 

ledelsesmæsig karakter er det Anders der kontaktes. 

Vi mener, at dette tiltag vil være med til at styrke vores skole og børnehave og skabe 

yderlig dynamik til videreudvikling. 

Den nye struktur vil træde i kraft pr. 1. marts 2016. 

På bestyrelsen og ledelsens vegne. 

Hans Brandt 

 



Dansk Friskoleforenings Landsmøde den 30. april – 1. maj 2016  

afholdes på Comwell i Kolding. 
 

Bestyrelsen har på budgettet afsat midler til, at vi kan sende repræsentanter til 

landsmødet. 

 

Fristen for tilmelding til skolen er senest den 7. marts 2016 – se invitation og program i 

fredagsbrev nr.850 - fra den 29. januar 2016. 

 

Jeg hører gerne hurtigst muligt fra interesserede (først til mølle princip).  

Det ville være skønt, hvis nogle af jer forældre, der ikke sidder i bestyrelsen også 

tilmeldte jer – det er rigtigt hyggeligt. 

 

Tilmelding til vores kontor – så sender vi en samlet tilmelding til Friskolernes hus. 

 

Hilsen  

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



10 – ÅRS JUBILÆUM 
 

Friskolens pedel STIG blev ansat på friskolen 

den 1. marts 2006, så det er blevet til 10 år på 

Vallekilde – Hørve Friskole, og det skal vi 

selvfølgelig fejre. 

 

DET GØR VI TIRSDAG DEN 1. MARTS 2016 

 

 TIL MORGENSANG 08.10,  

 

 FOR PERSONALET KL. 11.50 PÅ 

LÆRERVÆRELSET 
 

Alle forældre, som ønsker at gratulere STIG,  

er velkommen. 

 

Hilsen Hans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Børnekor på VH- Friskole 
 

 

Kære børn (og forældre) i Bh, 1., 2. 3. og 4. klasse 
 

Det er tid til endnu en omgang børnekor på VH-Friskole.  

Igen er det Christoffer Nolsøe, der vil lede koret og hér følger hans egen 

beskrivelse af hvad, der skal arbejdes med i foråret: 

 

Prøv at sig’ pyt! er en samling sange der handler om voksenting set i børnehøjde. 

Demokrati, hvad er det fx. - det er bare sjovt, at være med til at bestemme. Prøv 

at sig pyt er lidt børnene mod de voksne på en sjov måde.  

Der er sange som: Lav noget larm, De-de-de-demokraio, Prøv at sig pyt, Vuf, og 

verden er gratis. Som alle er fantastisk sjove. 
 

Sted: Vi øver i Baunen 

 

Tid: Onsdag fra 13.00-13.45 . Første gang onsdag den 9. marts (mulighed for 

prøvegang).  

 

Pris: kender vi først, når vi har fundet ud af hvor mange, der ønsker at deltage 

(formentlig omkring 380 kr. for ca. 10 kor-gange). 

 

Koncert: Som de to foregående semestre afsluttes med en lille koncert i Baunen. 

 

Hvis du er interesseret kan du sende en mail til: louisebrings@hotmail.com med 

navn og klasse eller en sms på 2224 9940. Skriv gerne, hvis du er interesseret i en 

prøvegang.  

 

Frist: 4/3-16.  

 

NB! Ved for få tilmeldte oprettes koret ikke. 

 

 

Bedste hilsner fra Louise og Jakob (forældre til Thilde i 1.klasse). 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:louisebrings@hotmail.com


                                                                                       

Så vinterferien slut og vi er i gang igen. 

Børnene har nydt igen, at være sammen i SFO’en og bare få lov 

at lege. 

Vejret har været flot til tider nærmest forårsagtigt med 

masser af sol.  

Så udendørsområdet er blevet flittigt brugt. Der er blevet 

spillet skov- stratego, leget gemme i skoven mange 

skjuleområder. Andre har gået på line på træstammerne eller 

hængt med hovedet nedad i klatrestativet.  

Nina og børnene har haft gang i det store våbenværksted, 

hvor der er blevet lavet flotte rollespilssværd. Så der skulle 

være rig mulighed for igen, at lege røvere og soldater.  

2. klasses pigerne har afholdt café-møde, hvori snakkede om 

jalousi. Hvad er det, hvordan føles det, hvem har prøvet det, 

hvordan reagere man. 

Som noget nyt i år har vi fået muligheden for at deltage i 

Odsherred legene, Som er de olympiske lege for alle SFO’erne 

i Odsherred kommune. Børnene vil skulle dyste i op til 12 

discipliner. Odsherred legene skal ses, som en anderledes 

skole/fritidsdag. Dette arrangement løber af stablen den 21. 

april. kl. 9 - 16 på Højby skole.  

Vi vil holde samling med børnene på mandag den 29. februar kl. 

13 i Baunen, hvor vi vil fremlægge discipliner og børnene skal 

vælge hvilke discipliner de vil stille op i. Mere info følger 

senere når vi har styr på holdsammensætningen og det  

  praktiske. 

Vi vil opfordre jer til at huske jeres børn på, at flyverdragter 

og andet ekstra overtøj bliver hængt på plads i deres 

garderober inden de går hjem.   

Husk i dag fredag er det legetøjsdag og forældrekaffe, hvor  

                                         der sælges lækre hjemmebagte skyrboller med tranebær. 

Vi bager boller med skyr så håber vi de bliver luftige, citat Sofie 4. kl.   

 I ønskes en rigtig god weekend fra Spireloppen 


