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Fredagsbrev nr. 861 

    

Næste uge: 
30. april - 1. maj 

2. maj  
 

 

 

3. maj 
 

 

 

 

 

4. maj  

 
 

 

 

5. maj  

6. maj 

 

 

 

 

 
Landsmøde i Kolding 

Skr.  Prøve 9.kl.  
(Dansk: skriftlig Fremstilling) 

Skole-hjem 7.kl. 

Mads - Fri 

Skr. Prøver 9.kl.  
(Matematik: Problemløsning) 
Samtaler i bh.kl.  

Forældremøde ml.gr. - 

(flyttet til 31. maj 2016) 

Mads - Fri 

Skr. Prøver 9.kl.  
(Dansk: Retskrivning/læse) 

Skole-hjem 7.kl. 

Mads – Fri 

Henrik - Fri 

Kr. himmelfart - Fri 

Skolen  og Spireloppen 

holder lukket – Fri 

 

 

Mærkedag: 
30. april 

2. maj 

  

 
Elvira  1.kl. 

Frederik  5.kl.  

.  

  

STORT 

TILLYKKE  

 

  En lille husker til kalenderen: 
Vi holder Majfest, fredag den 27.maj 2016 - start kl.18.00 

Nærmere info senere 

 

 

 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Skolen og Spireloppen holder lukket den 5. og 6. maj 2016 begge dage incl.  
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OL – Spireloppen 2016 

 
 Se flere billeder på skolens hjemmeside /fotogalleri. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Bestyrelsen takker de fremmødte til dette års generalforsamling, hvor 37 ud af 117 

familier var repræsenteret og bestyrelsen ser frem til at kunne fortsætte deres 

arbejde i det næste skoleår 2016-17. 

 

- Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand Tine Holm (Emilie 5.kl., Emma 2.kl. Julie bh.kl.) 

Næstformand Dorthe Lindquist (Mathilde 3.kl., Albert børnehaven) 

Menigt medlem Charlotte Glud (Christian 3.kl.) 

Menigt medlem Morten Sørensen (Mads Peter 2.kl., Sarah Sofie bh.kl. Ida Marie 

børnehaven) 

Menigt medlem Tine Schulz (Rebecca 1.kl., Noah børnehaven) 

 

Suppleanter 

Dorte Helgogaard (Malte 2.kl., Oskar børnehaven) 

Krista Nagstrup (Isabella 3.kl., Victoria børnehaven) 

Flemming Kristensen (Nikolai 4.kl., Sarah 1.kl. og Oskar bh.kl.) 

Pernille B. Winther (Nikolaj 5.kl., Mads 8.kl.) 
 

Torben Smidt Hansen der har været tilsynsførende sammen med Thor West, er  

desværre stoppet grundet nye regler/krav til certifisering af tilsynsførende. 

Vi takker Torben for hans altid interesserede og engagerede måde at være 

tilsynsførende på. 



 

I forbindelse med de skriftlige prøver, gør vi opmærksom på at 8.kl. vil have 

stamlokale i fysik i prøveperioden. 

7.kl. vil være i eget lokale, med forventning om ”nedsat lyd”. 

 

DE SKRIFTLIGE PRØVER 2016 

VAGTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
                 Jeg beder vagter om at komme ca. 30. min. før prøvestart 

 

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2016 
 

1. og 2.  

juni 

2016 

Fysik/kemi 

 

Palle 

Andersen 

Kim 

Sleiborg 

Asnæs 

9.kl. 16 stk. Kl.  

6. og 7. juni 

2016 

Dansk 

 

Marianne 

Østergaard 

Hanne 

Lynge 

Rørvig 

9.kl. 16 stk. Kl.  

15.juni 

2015 

Tysk Pauline V 

Jensen 

 

Anette 

Pleimert 

Asnæs 

9.kl. 14 stk. Kl.  

 

20. og 21. 

juni 

2016 

Engelsk Marianne 

Østergaard 

Camilla 

Vittum 

NR. 

Asmindrup 

Skole 

9.kl. 16.stk Kl. 

 

                       OBS – mobiler må ikke medtages i prøvelokalet  

 

DATO TIDSPUNKT FAG VAGTER 

02.05.16 

 

09.00-12.30 

 

 

Dansk – skriftlig 

fremstilling 

CP (opstart) 

Charlotte Weitze 

,Tina 

HB 

03.05.16 

 

09.00-12.00 Matematik med 

hjælpemidler 

(problemløsning) 

MA,  

Charlotte Grob 

HB 

04.05.16 

 

09.00 –10.30 

 

 

Dansk – 

retstavning og 

læsning 

(MA), PA, PJ 

 

09.05.16 

 

    09.00-10.00 

 

Matematik uden 

hjælpemidler 

(færdighed) 

MA, PT 

10.05.16 09.00-9.30 Biologi MA, PA 



Generalforsamling 2016 VHF 

Beretning fra skolelederen. 
Generalforsamlingen her på VHF er forårstid – en lys tid. Heldigvis skinner solen på vores 

skolen her og dygtige folk har igennem tiden gjort deres til at det skulle være sådan og vi 

der er her pt. gør, hvad vi kan for at skabe en attraktiv skole. Vi er med lukningen af 

Høve Friskole lige blevet mindet om, hvor vigtigt det er, at vi hele tiden forstår, at skabe 

en skole der er i samklang og at alle bidrager ind i det forpligtende fællesskab det er at 

drive/ville lave friskole sammen. 

Hvad er det så for en skole vi har lavet i det sidste år ? – lad mig gå knap et år tilbage, 

hvor vi tænkte, at det kommende skoleår (det vi nu er i gang med) var ved at være 

planlagt og sommerferien lå lige om hjørnet – der kom Dorte og fortalte, at hun havde 

fået andet job, det gav lidt travlhed, men heldigvis havde vi en uopfordret ansøgning 

liggende fra Marianne som så blev ansat. Lige efter sommerferien fortalte Lotte Møller, 

at efterskolelivet med hendes mand Morten trak og vi skulle igen finde en lærer, her 

stod Peter og var klar - sidst i 2015 valgte Thomas også at stoppe på VHF og Alex som vi 

jo kendte som barselsvikar for Pauline var i mellemtiden også blevet færdig med sin 

læreruddannelse kunne overtage.  

Uden at ville fornærme nogen, tør jeg godt vove at sige, at vi nu samlet står med et 

mindst lige så stærkt hold – en cadeau til jer tre nye som alle er kommet med gennemført 

friskoleånd – også en tak til resten af lærerkollegiet for at tage imod jer nye kollegaer. 

I SFO-en Spireloppen har der været stabilitet i medarbejdergruppen. Der har i år været 

mange børn tilmeldt SFO også fra vores 4. klasse og det er en tendens jeg godt kunne 

forestille mig forsætte og vel også et slags kvalitetstempel. Af nye tanker overvejer vi 

om vi kan skab en ordning med klassepædagoger, forstået sådan at man som SFO-

pædagog er tilknyttet en bestemt klasses børn og kan være sparringspartner med 

gruppelæreren.  

SFO laver i hverdagen et rigtig godt stykke arbejde hvor der bliver vekslet mellem 

planlagte aktiviteter og mulighed for ”egentid” – hvor børnene er mere på egen hånd – en 

god balance er vigtig- og det bestræber vi os på der er. 

Skoleårets lyde – eller soundtracket om man vil - har bl.a. været:  Puf hvor kan man finde 

– a, b, c – 465+328 – Skal vi til Svendborg på lejrskole – i 1864 blev Danmark et meget 

lille land – H2O er vand  - du er sød – nej, hvor er du åndsvag – sprechen sie Deutsche ? -  

no, I speak English – 47 hurra-er - tillykke med jubilæet -  vi fejre denne runde dag – den 

skildpadde ligner en bæver – er du færdig med at feje ? – Stig kan du lige hjælpe mig  -  

hvad er en vaniljekrans ? - anarkister er folk i sort tøj -  alt sammen ”lydfiler” fra et 

sammensat skoleår, hvor vi har bestræbt os på at dannelse og uddannelse er to sider af 

sammen sag. 

I indskolingen indførte vi i år læsebånd mellem kl. 12.00 og 13.00  - både børn og voksne 

har igennem året optimeret dette tiltag og vi bliver hele tiden bedre – det er et tiltag 

der vil blive videreført. 

Mellemgruppen – til kommende skoleår rammer tysk 6. kl – vi har valgt at indføre tysk fra 

6. klasse da det er nødvendigt med et vist antal timer for at nå det ønskede niveau – vi 

kommer samlet til at have samme time antal som anbefalet – folkeskolen starter tysk i 5. 

kl. – vi vil have flere i slutningen af skoleforløbet – det er stort set kun i timerne 

eleverne møder det tyske sprog -  vi har ikke kunne spotte mange indirekte måder at 

lære tysk på. 



 8. og 9. klasse kan se frem til udlandsture, henholdsvis Slovenien og Berlin står på 

programmet i det kommende år, det har jo ligget stille i dette skoleår, da vi ønskede at 

rykke disse ture en klasse op – nu er vi i fuld gang igen med at få den del af den 

internationale dimension med – planlægningen er i fuld gang.  

Vi er i gang med at tilrette vores fagplaner, så vi er sikre på at vi står mål ”Forenklede 

fælles mål” der hvor vi skal det - dansk, engelsk og matematik er klar til at blive lagt på 

hjemmesiden.  

Råderummet er efterhånden ikke så stort, men vi trøster os med at det ikke mindst er i 

vores daglige omgang med børnene vi skal og gør en forskel – vi forsøger hele tiden at 

skabe gode vilkår og sammenhænge så vores børn trives og lærer - tænk f.eks. bare på 

nogle af de morgensange vi har, hvor vores elever er på og optræder på forskellig vis – 

eller vores forskellige lejrskoler - det står ikke nævnt i nogen læseplan fra ministeriet. 

Drømme – vi har i lang tid været og er udfordret på plads – vi drømmer lidt om, hvordan 

det ville være med grupperum, et ekstra klasseværelse, bedre garderobe og toiletforhold 

– og måske kan det blive realiteter i en ikke alt for fjern fremtid – vi har som i tidligere 

hørte grundlæggende en meget sund økonomi – så der er råd til et begrundet håb. 

Skovbørnehaven - køre derudaf med fuld fart - vi har oplevet en forrygende succes så vi 

til tider næsten har haft svært ved at følge med.  

I efteråret stoppede Simone i børnehaven og 1. januar startede Jette Holmqvist som 

pædagog i den ledige stilling – Jette er en erfaren pædagog der nu er i fuld gang og på 

omgangshøjde.  

Vi havde i 1,5 års 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 engang "lille" Skovbørnehave har efterhånden udviklet sig til en pæn stor 

institution med over 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 valgte vi at ansætte Anders Carlsen der også 

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

Anders har stor erfaring med naturbørnehave og en del års leder erfaring fra tidligere 

job og vi glæder os allerede over det ”nye” samarbejde som vi jo tog hul på 1. marts.  

Anders og personalet har allerede fået optimeret flere arbejdsgange, hvilket er med til 

at skabe endnu mere fokus på kerneydelsen nemlig børnene og mere er i støbeskeen.  

Indendørs er der sket forandringer/ rokeret om og der bliver arbejdet på forskellige 

muligheder for at bedre inde-miljøet, ikke mindst vedr. lyd som er en stor udfordring, 

hvis alle er inde – heldigvis er vores børn rigtig meget ude og har et fantastisk 

udeområde der hele tiden er i forandring – der bliver bygget/sat nye rebbaner op, revet 

ned og sådan forandre området sig hele tiden også med årstidernes lune – så er det vådt, 

så støver det – sådan skal det også være, når man er skovbørnehave.  

 

 



Tilbage til ledelsessammenhænge 

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.  

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

yderlig dynamik til videreudvikling.  

Bestyrelsesrokade – efter mange år i bestyrelsen og på formandsposten valgte Søren 

Jensen i slutningen af året at trække sig fra bestyrelsen da han oplevede, at hans civile 

job havde/har et sådan omfang, at han ikke længere syntes, at det var muligt at forene 

det med den tid der skal til for at udføre bestyrelsesarbejdet på behørig vis – om nogen 

ved Søren hvad der skal til  - han har været i bestyrelsen i 9 år – og 8 år som formand  - 

mange tak til Søren for hans store indsats og for det samarbejde vi har haft. 

Heldigvis har vi jo gode kræfter i bestyrelsen, så Tine Holm Knudsen overtog 

formandsposten og Charlotte Glud gik som suppleant ind på den ledige post efter Søren. 

En aktiv og engageret bestyrelse som har mod på mere. 

En som også har mod på meget er vores alle-sammens Stig ( pedel). 

Stig er overalt, der bliver renoveret, vedligeholdt og bygget nyt her der og alle vegne – 

for bare at nævne et par ting: nyt halvtag ved 2. klasse, hvor der kan undervises ude i 

tørvejr, det er også et sted SFO-bruger flittigt.  

 

Børnehaven fik også et nyt tag på deres halvtag – som efterhånden har udviklet sig mere 

til et hus/hytte - hvor der bliver indtaget mange madpakker – nu uden regn i 

leverpostejen – overordnet set, er du en travl og eftertragtet mand, som står i spidsen 

for at vores skole ser godt ud  - heldigvis får du ind imellem en god hjælpende hånd – her 

på det seneste har Daniel ( som er i ”voksen- praktik”) været med dig – godt med en der 

har hænderne rigtig skruet på. 

På rengøringsfronten, som ofte kan være en utaknemmelige tjans kommer Vibeke og 

tager sin daglige og uundværlige tørn med fællesarealerne, gange og toiletter så det er 

klar til endnu en dag.  

På kontoret, som jo på mange måder er vores ansigt udadtil yder I alle på fornemste vis 

en fantastisk service – der er styr på tingene - I ved besked om stort og småt og er på 

mange måder skolens ”harddisk” eller fælles hukommelse.  Ofte får man en kvik 

bemærkning med på vejen som får smilet frem. 

Det er vigtigt, at vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor personalet trives – og det syntes 

jeg at møde i hverdagen, grin, faglighed, ansvarsbevidst og fleksibilitet kendertegner 

personalet her på VHF – tak til jer alle for jeres særegne indsats. 

Ud over I som forældre lægger børn til yder I også en fantastisk og uvurderlig støtte 

med deltagelse i forældreråd i børnehaven, forældrerengøring, forældrebank og div.  

udvalg, hvor alle bidrager med deres kompetencer – det er fantastisk at mærke dette 

engagement. 

Til bestyrelsen vil jeg også sige tak for godt konstruktivt samarbejde med mange gode 

snakke om det at lave friskole, herunder visionsarbejdet som Tine også nævnte og som 

snart kan præsenteres – I udføre et uundværligt arbejde på vegne af hele 

forældregruppen. 



Tak til Torben og Thor som tilsynsførende på skolen – altid en fornøjelse at have jer på 

besøg. 

Jeg ser frem til at forsætte samarbejde med at lave god skole/børnehave til gavn for 

vores børn. 

Tak. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Beretning fra bestyrelsen ved Vallekilde – Hørve Friskole 2016 
Så gik endnu et år på Vallekilde – Hørve Friskole. Det har været et godt år. Pr. 1. april 

2016, har vi indskrevet 54 børn i Skovbørnehaven og 175 elever på vores friskole. 

Det viser, at der fortsat er interesse for vores friskole og Skovbørnehave. Det fine 

børnetal på i alt 229 børn, hænger unægteligt sammen med dette års overskud på 

517.011,- et resultat, som vi kan være stolte af. 

Der er i løbet af 2015 løbende foretaget investeringer, der sikre at vi har de 

omgivelser der er nødvendige for vores friskole og børnehave. Skovbørnehaven har 

bl.a. fået nyt halvtag, vi har fået pudset facader og skiftet vinduer efter behov, på 

skolens bygninger. Der er desuden investeret i nyt læsesystem til indskolingen og en 

ny internet forbindelse, der matcher antallet af elever og ansatte. Vi har fået 

reklameskilte op i begge VHG´s –haller. Vi har også valgt at kigge nærmere på 

skolens udearealer og har et til nyt tiltag, som forhåbentlig lykkes og som vi derefter 

kan indvie jer i. Så på baggrund af året fine budget, har bestyrelsen valgt, at der ikke 

foretages stigning af forældrebetaling. Men vil pointere, at vores sfo- tilskud 

reduceres yderligere 15% fra næste år og det tyder på et underskud. Det betyder, at 

vi har valgt at følge budget tæt og forbeholder os nødsaget til en stigning i 

egenbetalingen, hvis dette skulle blive nødvendigt. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet i bestyrelsen. Det har 

været et spændende og konstruktivt samarbejde, der har båret præg af lidt 

udskiftning og to nye ansigter. På sidste generalforsamling fik vi et nyt medlem i 

bestyrelsen, Tine Schultz. Søren E. Jensen (tidl. formand), træk sig fra bestyrelsen i 

starten af dec.2015 og i stedet indtrådte på den valgte generalforsamlingen, 

Charlotte Glud (suppleant), på den ledige plads. 

En stor tak til Lars Sjelborg, for det store arbejde i forbindelse med Vig-festivalen og 

ikke mindst tak til alle de frivillige, som tropper op og hjælper med 

opsætning/nedtagning af telte, heraf det fine lysanlæg til skolen. Bestyrelsen, Nille, 

Hans og medarbejder repræsentant Henrik Kiowsky, har endvidere drøftet skolens 

”to-ben” og arbejdet med visioner for VHF og nået frem til ”Fyrtårnet”, som vil  

repræsentere nogen af de overordnede pejlemærker de kommende år, hvor trivsel 

er en af dem, som bestyrelsen især vil fokusere på. Det vil I dog hører meget mere 

om, i løbet af den kommende periode. Årets debataften har vi også valgt, at 

omdanne til en tema aften, hvor oplægsholder Peter Mortensen, cand.psych. og 

familie-og psykoterapeut kommer og taler om de dilemmaer børn og voksne 

kommer i sammen. Derfor kan vi varmt anbefale jer, at møde op d.6.juni, her på 

skolen til en spændende og lærerig aften. 

 

 



Afslutningsvis, vil jeg gerne takke Hans og Nille, samt alle vore medarbejder på 

skolen, Bodil, Anne, Mads og Alex i indskolingen, Pauline, Chenny og Henrik i 

mellemgruppen og Peter, Palle, Clark, Marianne og Anna Karina (musik) i 

overbygning, samt alle pædagoger i Sfo´en, Maria, Pernille, Lene, Nina og Mikael, 

samt Anders, Linda, Dinie, Lasse, Anna, Jette og Lis i Skovbørnehaven, for det 

forgangene år.  

I yder alle en stor og unik indsats omkring det daglige arbejde med vores børn.  

Det er jer der skaber indholdet, der sikre at vores elever og børn tilegner sig de 

kundskaber og den peronlige udviklingen, der kræves for at leve op til friskolens og 

Skovbørnehavens formål. 

En stor tak til Helle, Tina, Charlotte på kontoret og til Stig og Vibeke, fordi I er med til 

at sikre rammerne omkring alle vores børn, både de fysiske og administrative.  

Det er en fornøjelse at drive friskole sammen med jer. 

På bestyrelsens vegne 

Tine Holm 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 



 

                                                                                        

                                         Torsdag den 21. april var vi til vores første SFO OL i Højby.  

Det var et festklædt arrangement med indmarch, 

borgmestertale, kampfight, fairplay, leg, bevægelse og social 

hygge. Ikke mindre end 1250 glade børn havde meldt deres 

ankomst.  Det var en dag hvor voksne og ikke mindst vores 

fantastiske børn hyggede, kæmpede og viste sammenhold på 

allerhøjeste niveau. Alle vores OL hold prøvede, at vinde 

kampe og vores reb-stafet hold gav alle baghjul og hjemførte 

guldet med lutter sejre. Pokalen står allerede og skinner så 

flot i Spireloppen. Alle børn modtog stolte en medalje for 

deres deltagelse ved legenes afslutning. 

Vi vil samtidig sige tak til de forældre, der agerede dommere 

på stærk-barn-banen og til dem, der kom og heppede på. Den 

store opbakning fra jer forældre betyder utroligt meget for 

både os og børnene. 

Samtidig en stor tak til Simon og Bjarke fra 8. klasse, som 

brugte dagen som altmulige-mænd på Stærk-barn-banen.   

Vi er allerede klar på at kridte skoene og håber vi får 

mulighed for, at deltage igen næste år. 

På næste onsdag den 4. maj er der forældrekaffe, hvor vi 

sælger nybagte boller med smør og syltetøj.  

5 kr. stk. nyd dem i Spireloppen eller køb med hjem. 

Onsdag den 15. juni skal vi på afslutningstur med 3. og 4. 

klasse, i denne forbindelse har vi brug for nogle til, at passe 

børnehaveklasse, 1. og 2. klasse.  

Er der en 4 – 5 forældre, som brænder for, at lege pædagog 

for en dag, så giv endelig besked i SFO’en.  

 

 

I ønskes god weekend 

Fra Spireloppen 

                                              



 

    Flere OL billeder: 

 

 

 


