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Fredagsbrev nr. 862 

    

Næste uge: 
 

5. maj 

6. maj 

9. maj  

 

10. maj 

10. maj 

11. maj 

12. maj 

 

 

 

 

 

 
 

Kr. himmelfart - Fri 

Skolen lukket - Fri 

Prøver – Matematik  

8.kl. pigetur (MA/NR) 

Prøver – Biologi  

Lærermøde 

Samtaler bh.kl.  

Naturfagsmarathon 5.+6.kl. 
(CP/PA) 
 

Mærkedag: 
 

05. maj 

10. maj 

 

13. maj  

 
 

Laura  2.kl.  

Mathilde  7.kl. 

Oliver  7.kl.  

Rasmus  7.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

Vi ønsker alle en rigtig god Kr.himmelfartsferie - 

vi ses igen den 9. maj 2016 

 

 



 

Til Orientering. 

 

Vi har et tilfælde af ”Lussinge syge” på skolen. 
Lussingesyge kaldes også den femte børnesygdom. Det er en virussygdom, der 

hovedsagelig rammer børn fra fem til femten år, men personer i alle aldersklasser kan 

smittes.  

Forældre til mindre børn og personer, der arbejder med børn, er særligt udsatte. Cirka 

to ud af tre voksne har tidligere haft sygdommen og er derfor ikke modtagelige for 

smitte. 

Sygdommen er karakteriseret ved et rødt udslet på begge kinder, deraf navnet.  

Der findes ingen behandlingsmuligheder, men sygdommen har som regel et meget mildt 

forløb. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Glemmetøjet 
Skolens glemmekasse i indgangspartiet ”bugner” af glemmetøj/dyner o.s.v, så tjek 

venligst om jeres barn/børn har noget liggende, vi tømme ud i ”glemmekassen” senest den 

13. maj 2016 - tøjet vil herefter blive foræret til Røde Kors. 

 

NB.  

Vi vil bede jer forældre om, hver fredag, at få tømt ud i børnenes garderober, tøj, samt 

ting og sager. 



Kære forældre -  

Efter at vi her på friskolen, i en række år har tilbudt at stille it-udstyr til rådighed for 

alle elever, når der var behov for at opgaver, informationssøgning og lig. skulle løses, har 

vi valgt at eleverne i overbygningen (7.– 9.kl.) fra næste skoleår (august 2016) selv skal 

medbringe bærbare Pc`er (devices) på daglig basis, hvilket mange af overbygningens 

elever allerede gør nu. 

 Det er vores erfaring, at eleverne er bedre stillet med deres egne Pc-er som de selv 

kender, passer på og har ”personliggjort” – dette vil samtidig gøre at vi i højre grad kan 

prioriterer netværk og tilkøb af undervisningsportaler i de respektive fag, sådan at vi 

kan lave endnu bedre faglig, motiverende undervisning.  

Hvis der er elever i overbygningen der ikke råder over egen bærbar Pc-er kan man 

igennem skolen købe en fornuftig brugt maskine, inklusiv software som kan løse de 

opgaver skolen forventer, for 600-800 kr.  

For aftale om køb og nærmere specifikationer om hard- og software kan Clark kontaktes. 

Med venlig hilsen 

Hans Brandt 
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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 

 

09.05.16 

 

    09.00-10.00 

 

Matematik uden 

hjælpemidler 

(færdighed) 

 

MA, PT 

 

10.05.16 

 

 

09.00-9.30 

 

Biologi 

 

MA, PA 



 

Majfest den 26. maj 2016 

 

    

                                                                                 VHF REJSER 

    

  

Kære forældre på VHF. 
 

I mange år har inspiration, underholdning og oplevelser fra alverdens lande fundet vej 

til VHF i forbindelse med skolens fantastiske Maj -fester.  

I år har vi fået en fantastisk mulighed!  

I stedet for at hele verden kommer til VHF, rejser VHF ud i hele verden!!!  

Gennem påvirkning af diverse lokalplaner er det lykkedes VHF at få lov til at etablere en midlertidig lufthavn på 

skolens område.  

Derfor vil alle modtage unikt billige billetter til afgange fra VHF-Airport den 27. maj 2016 fra kl. 18.00.           I 

nærmeste fremtid vil der foregå en dyb hemmelig lodtrækning, som giver hver familie to billetter til vores 

fantastiske destinationer.  

Herefter er det blot at møde op, mætte og spændte, med pas eller rejsekort på  

Majfestpladsen foran VHF Airport den 27. maj 2016 kl. 18.00 

Venlige, ihærdige og aktivt farveblinde medarbejdere vil herefter følge jer videre, således at I som rejsende 

udelukkende skal følge de almene instrukser fra lufthavnens og rejseselskabernes ansatte. 

NB! Der accepteres kun håndbagage 

Nærmere info om de enkelte landes mange unikke og enestående tilbud vil følge! 

Venlig hilsen 

                                                                                                            - spis hjemmefra og vær glad  

    VHF REJSER 

 

 

 

 



Office 365 for nybegyndere! 

Siden august har skolen haft abonnement på Office 365 som både kan bruges i skolen og 

derhjemme som adgang til elevernes e-mail, Office software og oplagrede dokumenter. 

For eksempel, hvis en elev arbejder på skolens bærbare, men vil fortsætte når hun 

kommer hjem, kan hun gemme en kopi som vedhæftede fil og åbne den igen senere. 

For at sikre at forældrene kan hjælpe med at navigere i Office 365 og få gavn af den 

gratis software som kan downloades på op til 5 computere, forsøger jeg at gøre det (lidt) 

nemmere med en vejledning. 

Hilsen Clark 

1) Alle elever har et brugernavn og en adgangskode – de skulle have styr på dem, ellers kan 

man kontakte klasselæreren eller Clark. (Hver lærer har e-mail som ligner denne: 

clark@vhfriskole.dk) 

2) Jeres lille Aase (for eksempel) har brugernavn aase1234 og adgangskode abc12def. I 

åbner jeres webtjeneste (chrome, safari, explorer, osv.) og skriver adressen: 

login.microsoftonline.com 

Herfra kan du skrive aase1234@vhfriskole.dk i den øverste celle og abc12def i den 

nederste celle. 

3) Nu er du kommet ind i Aases konto, hvor du burde kunne se bl.a. ”Mail”, ”Kalender”, 

”Opgaver” og ”Word Online”. Måske kan du også se en bjælke, hvorfra du kan downloade 

Office 2016 til din egne computer. (Fjern flybenene fra Bing og MSN.) Ellers, hvis Office 

2016 bjælke mangler, kan du klikke på ”Word Online” og på ”Hent Word til enheden”- her 

kommer du til en side hvor du kan downloade en måneds gratis prøve. Igen, du kan skrive til 

klasselæreren eller Clark, hvis det driller, eller hvis du får kun 1 måneds ”licens”. 

4) Det er bedst at IKKE bruge Word Online til tekstbehandling, med mindre barnet er meget 

tryg ved at gemme og finde filer igen. Ellers anbefaler lærerne at eleverne arbejde i 

Word på computeren og derefter uploade via mailen. Hvis du klikker på ”Opgaver” og ”Ny” 

kan du give dit arbejde et emne, vedhæfte arbejde og gemme det online. Senere, kan du 

gå online, gå ind i ”Opgaver” og åbne på den samme eller en anden computer. 

5) Havner du i Office 365 men kan ikke navigere, hvor du vil hen, prøve at finde de 9 små 

kvadrater på bjælken øverste og klik på dem. Så kommer mulighederne frem igen. 

6) Obs.!  Hvis dit barn skal bruge CD-ord, danske-dyr.dk, superbog.dk eller lign. med skolens 

abonnement, skal der bruges UNI-login, som ligner 365 login. Men så vil Aase hedde 

aase1234 (uden @ med mere) og login abc12def. Kan man komme ind i danske-dyr men ikke 

Office 365, eller omvendt, skal barnet sige til læreren så vi kan få rettet op på det! 

 

God fornøjelse!   

 

 

 

Forespørgsel fra elevrådet 
I "gamle dage" fik eleverne Skolemælk. Efterhånden, stoppede skolen med at bestille, 

fordi mælken blev dårlig før børnene kunne nå at drikke den.  

Men mange børn vil gerne have den igen. Så elevrådet efterlyser tilsagn fra forældrene. 

Hvis jeres familie synes, det er en god idé med skolemælk fra efter sommerferien, send 

en kort hilsen (f. eks. "ja til skolemælk fra familien Snøvsen") til clark@vhfriskole.dk før 

den 20. maj 2016. 

Hilsen Clark 

mailto:clark@vhfriskole.dk
mailto:aase1234@vhfriskole.dk


 

                                                                                        

Det har været en dejlig kort uge i Spireloppen med masser af gode lege og hyggelige 

stunder.  

Maria og børnene har sørget for den dejligste duft ved køkkenet i form, af lækre 

nybagte boller 

Mandag blev det fantastiske vejr nydt med hulebygning og gyngeture i vores nye 

hængekøjer. 

Tirsdag dryp, dryp, dryp det gode vejr blev afløst af regnvejr, så her blev hygget 

indendørs med en god film. 

Onsdag er der forældrekaffe, hvor vi sælger nybagte boller med smør og syltetøj, 

5 kr. stk.,  nyd dem i Spireloppen eller køb med hjem. Hvis vejret tillader det, vil 

forældrekaffen, hyggen og salget foregå udendørs ved vores overdækning.  

Vi har næsten færdiggjort årets Musikfestival DVD, den sættes i salg efter Kr. 

Himmelfarts ferien. Teknikken har drillet, så den kan kun afspilles via computeren. 

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 og en fantastisk Kr. Himmelfartsferie 

fra Spireloppen 


