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Næste uge: 
 

4. april 

5. april  

7. april 

8. april  

 

 

 
 

Intro evaluering UU – 8.kl.  

5. kl. sundhed (8.00 – 12.00) 

Skole-hjem ml.gr.  

Udlejning baunen  
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STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vi ønsker vores konfirmand tillykke med dagen:  
 

Magnus 

 

Han skal konfirmeres søndag den 3. april 2016 i Føllenslev Kirke. 

 

 

 



Generalforsamling på Vallekilde Hørve friskole den 20. april 2016  
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal afholde vores årlige generalforsamling her på friskolen. 

Vi håber rigtig meget, at mange møder op på denne vigtige aften, hvor forældre og skole 

bekræfter, at vi forsat vil lave god friskole sammen.   

 

Det er også her bestyrelsen vælges og i år er der hele fire pladser der skal besættes. Tine Holm 

Knudsen, Dorte Skov Lindquist, Charlotte Glud og Morten B Sørensen er på valg og de genopstiller 

alle.  

Det er vigtigt,  at I som forældre kommer og giver jeres besyv med og evt. selv stiller op til 

bestyrelsen, hvis I har interesse. 

Desuden gennemgås tilsynet med skolen og økonomien (regnskabet for 2015). 

Så der er meget at bakke op om, og der er behov for at I tilkendegiver jeres mening overfor 

bestyrelsen. 

I er årsagen til, at vi har en sund, attraktiv og velfungerende skole 

Mange forårs hilsner 

Hans   

 

Høve Friskole 
Som nogen af jer måske allerede har set i dagspressen har Høve Friskole måtte lukke skolen her 

pr. 1. april 2016 og erklæret sig konkurs.  

Det er rigtig trist at opleve, når det går sådan for en skole og i særdeleshed, når det er en fra 

”samme familie” (friskole) en skole som vi her fra VHF igennem tiden har haft gode relationer til 

og altid haft et godt samarbejde med .   

 

Nyt fra elevråd – og ønskeseddel til familierne ! 
I elevrådet har vi snakket om nogle ting, vi kunne ønske os til frikvarter og SFO-tid. Mange af 

dem er ting, som ikke behøver koste penge, hvis 5-10 familier har dem liggende derhjemme og 

ikke skal bruge dem mere: 

Flere børnebøger 

Lego 

Spil  

Brædder til huler 

Basketboldnet 

Rulleskøjter 

Små mål til baunen 

På mødet blev det besluttet: 

- at vi vil købe flere fodbolde og basketbolde med elevrådspenge 

- at det skal undersøges om der interesse i at starte en skolemælke aftale igen 

- at undertegnede laver en ønskeseddel til udendørsprojekter til arbejdslørdagen i juni  

  (den 11. juni) hvor alle familier kan give en hånd. 

NB.  

Hvis du ligger ind med nogle af de ting fra ønskelisten, så vær venlig at skrive til 

clark@vhfriskole.dk så kan vi aftale, hvad vi gør, i stedet for bare at sætte en kæmpe bunke 

brædder og legoklodser ud foran Stigs værksted !  

Jeg venter også en uge før jeg bestiller bolde, hvis der er nogen som kontakter mig med et godt 

tilbud. 

Hilsen Clark Pratt 

mailto:clark@vhfriskole.dk


Orientering fra bestyrelsesmødet den 30. marts 2016 
Bestyrelsen er i fuld gang med at forberede dette år generalforsamling den 20. april 2016 kl. 

19.00 og ser frem til en god aften med et stort fremmøde. 

 

Reklameskilte i Vallekilde-Hørve fritidscenter. 

Vores flotte reklameskilte for VALLEKILDE-HØRVE FRISKOLE OG SKOVBØRNEHAVE  

kan nu ses i både hal 1 og 2 i fritidscenteret. 

Hilsen Nille 

Rengøringen på vores skole 
Rengøringen på vores skole har igen været på dagsordenen til vores bestyrelsesmøde, hvor vi 

drøftede standard, fejl og mangler etc.  

Igen kunne vi desværre konstatere,  at "noget halter" i forhold til rengøring og oprydning på 

skolen, og det IKKE vores allesammens betalte rengøringsdame Vibeke, vi kan klandre for 

indsatsen... 

I påskeferien stod vores navn nævnt på rengøringen i børnehaveklassen. Vi blev noget overrasket 

over, hvordan der så ud i gangarealerne og garderoberne især i indskolingen. Der flød med 

beskidt overtøj, gummistøvler, grene og sten. 2/3 del af garderoberne var tømt, men resten var 

der tøj i.  

Vi forældre er godt nok ikke blevet bedt om at tømme garderoberne inden påsken - uagtet dette, 

bør der ikke se sådan ud når børn, forældre og ansatte har forladt skolen. Det som vi syntes var 

det værste, var alt det der lå og flød på gulvet i garderoberne og på gangene. 

Vi tænker, at det kan vi faktisk ikke byde Vibeke når hun skal gøre rent. Ville vi selv synes at det 

var i orden og nemt at gå til? 

Vi, i bestyrelsen, håber ikke at det er det niveau af rod og rengøring vi skal have fremadrettet . 

Vi synes det er vigtigt for skolens børn, at de lærer at holde orden på deres ting. Vi ønsker, at de 

lærer at tænke sig om og ikke bare tro at der kommer nogle andre og gør rent efter dem. Vi 

mener, at det er en vigtig forældreindsats, at vi som de voksne hjælper dem med at lære dette. 

Vi ved, at det kræver lidt ekstra energi og fokus fra os forældre og ansatte, men hvis vi alle 

løfter i flok, så går det nok lidt nemmere. 

Vi har også erfaret, at en del af os har oplevet at stå på skolen og så har støvsugeren ikke 

fungeret eller nogle rengøringsartikler har manglet eller været defekte.  

Det er super frustrerende, når man som forældre kommer og gerne vil gøre rent.   

I den forbindelse vil vi minde om vores tidligere udnævnte "fejl og mangler eller ikke 

tilfredsstillende rengøringsudstyr" koordinator Tine Holm som kan kontaktes på mail: 

tkwon@hotmail.dk.  

Skriv til hende, hvis I oplever noget er i stykker eller ikke fungerer. I må også gerne skrive 

såfremt I har gode ideer, andre inputs til rengøring på skolen.  

Hvis vi ikke bliver informeret om fejl og mangler, - så har vi ikke en chance for at rette op på 

disse. Det betyder, at en ny familie vil stå i samme situation næste weekend.... 

Rengøringen af vores skole er vores fælles ansvar, lærere, pædagoger, forældre og børn. Vi 

appelerer derfor til, at vi alle løfter i flok, og giver området en ekstra skalle, til glæde for alles 

trivsel og "skolens ansigt" - ikke mindst når vi har gæster på besøg... 

På bestyrelsens vegne  

Morten Sørensen  

mailto:tkwon@hotmail.dk


                                                                                         

 

Efter en dejlig lang påskeferie er vi i gang I Spireloppen igen. 

Musikfestival: Vi er så småt gået i gang med forberedelserne 

til årets store musik festival.  

I denne uge er der dannet grupper. I næste uge bliver, der fra 

onsdag sat et skema op over øve-tider for grupperne. I må 

meget gerne være opmærkesomme på, hvornår netop jeres 

barn skal øve. For at få den bedste optakt og forberedelse til 

musikfestivalen skal vi huske, at nævne der ikke er nogle faste 

gå-hjem tider fra nu og indtil festivalen løber af stablen.  

OL-nyt: Vi er gået i skarp træning frem mod Odsherred 

Legene den 21. april. Vi har i denne uge trænet i rundbold, 

shipping og reb-stafet. Træningen vil forsætte de kommende 

uger, så vi er sikre på vi topper formen på det rette tidspunkt.   

Mad-tid: Vi vil fremover servere eftermiddagsmad for børnene 

i et interval på en halv time. Vi har anskaffet os en skibsklokke, 

der ringer når vi starter med serveringen af mad.  

Efter ca. en halv time vil den ringe en sidste gang, som et signal 

på nu er det sidste chance for, at få mad. På den måde frigiver 

vi lidt ekstra ressourcer til mere børne- og aktivitets-tid. 

Overtøj: Vi er gået en varmere tid i møde, men da det samtidig 

stadig kan være blæsende og til tider koldt. Ville det være en 

rigtig god idé, at give jeres børn en overgangsjakke/termotøj 

eller lignende med. 

Sæbekassebiler: Vores praktikant Daniel vil sammen med 3. og 

4. klasse snart gå i gang med at bygge sæbekassebiler.  

Til projektet søger vi barnevognshjul eller lignende, så hvis I 

har noget liggende i gemmerne så sig endelig til. 

                                                                          

                   

I ønskes en rigtig god weekend 

               Fra Spireloppen 


