
26. august 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 872 

    

Næste uge: 
 

29. august 

02. september 

03. september 

 
 

Musikfestival - Spireloppen 

VHG-dag 

  Personaledag 

Mærkedag: 
 

27. august 

28. august 

29. august  

 

30. august 

 

 
 

Anna  5.kl.  

Nanna  3.kl.  

Emilie  4.kl.  

Jonatan  4.kl.  

Cecilie M  9.kl.  

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

Skolefoto 

Fotografen kommer den 6. og 7. september 2016.  

Alle børn har fået fotosedler med hjem i tasken, mandag den 22. 

august 2016. 

Hilsen kontoret 

 

 



Skolefodbold – Ekstra-Bladets skoleturnering.  

Vores store elever deltager i nærmeste fremtid både med et 

pige og drengehold – begge hold med masserer af entusiasme - 

vi håber, at kunne skabe lidt ”ravage” og gælder os til at høre 

meget mere om bedrifterne på banen. 

 

 

Fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har nu færdiggjort arbejdet med de fremtidige ”visionerne” for vores 

skole/børnehave.  

Bestyrelsen har præsenteret de samlede visioner for hele personalet på et 

personalemøde. 

Bestyrelsen vil på de kommende forældremøder i mellemgruppen og indskolingen 

præsentere visionerne.  

For overbygningens forældre vil vi ved snarest kommende lejlighed, hvor 

forældregruppen er samlet gøre det samme.  

NB: visioner vil desuden blive lagt på hjemmesiden når de har været præsenteret på 

indskolings og mellemgruppens forældremøder. 

 

Bestyrelsen ser frem til et endnu godt skoleår med et godt samarbejde.  

 

 

 

Børnemusikfestival   
Mandag den 29. august 2016 får friskolen, i forbindelse med 

Odsherred  Børnemusikfestival, besøg  af Ea Philippa med stykket 

”Hjertely”  – det glæder vi os til.  

Stykket er for børn i alderen 5-9 år (SFO-alder) og spilles kl. 13.00.  

Det betyder, at det foregår i SFO-tiden .  

 

Børnemusikfestivallen byder på meget andet god musik for børn rundt omkring i 

Odsherred kommune, i hele uge 35.   

I kan finde det fulde programmer ved informationssøjlen i indgangspartiet/Odsherred 

kommunes hjemmeside.  

 

Hilsen 

Hans 

 

 
 



 

 
 

Se nærmere info om mødetider / gåtider i gruppernes ugebrev ! 

 



Referat forældremøde i 7.kl. - 15. August 2016. 

 

- Marianne præsentere sig selv 

- klassens trivsel: der arbejdes med fælles klasseregler (se gule sedler på opslagstavle). 

De har alle skrevet lidt om sig selv og Marianne snakker med hver enkelt elev ud fra det 

de har skrevet, så hun lærer dem bedre at kende 

- ugebrev - Office 365: der arbejdes videre med det 

- der skal arbejdes med danskportalen fra Gyldendal, der er rigtig god 

- årsplan klar fra start september 

- Marianne arbejder med en god overgang fra Chennys arbejde i dansk. I starten 

arbejdes med læsning/læsestrategier så læsehastighed øges. Der skal også arbejdes 

med noveller, romaner, diktater, stavetræning og grammatik. 7.kl er tilmeldt en 

Litteraturfestival i uge 46. 

Marianne opfordrer til at forældre læse romanen "Drengen i den stribede pyjamas" som 

eleverne skal arbejde med.  

- ved behov for kontakt til Marianne kan bruges skolemail marianne@vhfriskole.dk eller 

SMS ved korte beskeder. Man er også velkommen til at ringe på 20271992, hvis muligt 

gerne inden kl ca 20. 

- lejerskole:familiegrupper og madplaner 

- der holdes klassemøder ca en gang om måneden. Marianne laver en "tag-med-liste", da 

det kan være hyggeligt at spise lidt sammen. Det skal ikke være kage hver gang, frugt og 

lign er velkomment 

- der holdes fællesmøder for hele overbygningen  

- dukse: der er sat 3 på ad gangen. De har brug for hjælp i starten ellers har de svært 

ved at få dukseopgaverne klaret 

- tirsdagsrengøring i overbygningen, her er det også nødvendigt med hjælp 

- forældrerengøring: Marianne udlevere og modtager nøglen 

- sociale arrangementer: Majbritt og Pia står for planlægningen 

- klassekasse: Annika sender besked når det er tid til at betale. Fortsat 150,- 

- alkohol: enighed om at der ikke serveres alkohol ved fællesarrangementer i 7.kl. Der 

efterspørges foredrag eller lign - Hans B vil gå videre med planlægningen af et 

arrangement i overbygningen 

- obs forældrebank: sedler kommer snart, så man kan få skrevet sig på 

- halloweenfest: Lene og Lise melder sig til at være med i planlægningen. Enighed om at 

de uddelegere til os andre og at ALLE deltager og bakker op (hvis man kan�) 

- timeantal i 7.kl: drøftelse af at timeantallet er faldet sammenlignet med sidste år 

 

Referant: Anja.  

 

 

 



Referat af forældremøde i 8. kl.  - mandag den 15. august 2016 
 

  Efter fælles indledning i overbygningens fællesrum, går vi i klasserne. Palle byder 

velkommen og der indledes med besøg af UU-vejleder Janne Næsborg. Hun fortæller om 

introkurser på Ungdomsuddannelserne, der bl.a. indeholder besøg ved ’Skillsdag’ på EUC i 

Holbæk samt 2 x 2 dages intro/afprøvning af uddannelser i uge 16-2017. Tilmelding skal 

ske online og accepteres af forældre. UU-vejlederen kommer og besøger klassen allerede 

tirs. d. 16/8 og igen i december og januar. Janne skal vurdere om vores børn er 

uddannelsesparate. De vurderes på 3 kompetencer: Faglige, personlige og sociale. Det skal 

sikre at de er klar til at gennemføre den uddannelse de gerne vil starte på. 

 

  Palle om klassen: De trives i hinandens selskab, og er modnet på deres 1. år i 

overbygningen. En ny dreng kommer og besøger klassen i næste uge. 

 

  Slovenien: Der er møde onsdag den 24/8-2016. Palle sender oplæg til aktiviteter med 

slovenerne i ugebrev til weekenden. Vi opfordres til at vende det med vores børn og 

komme med feedback derpå til mødet onsdag. 

 

  Matematik: Palle har fået en ekstra time på skemaet.  De bruger matematikbog og 

meget E-mat. E-mat må meget gerne bruges hjemme til træning. Der bliver i år flere 

afleveringer i problemregning og prøver i færdighedsregning. 

 

  Naturfag: Fysik, kemi og biologi er blevet slået sammen til naturfag. De skal til eksamen 

i 9. kl. Der vil komme tværfaglige projekter som træning dertil i løbet af året. 

 

  Forældreråd/festudvalg: Det vurderes, at der er rigeligt med arrangementer og 

aktiviteter i dette skoleår med slovenerbesøg osv. Det foreslås at vi spiser sammen efter 

fællesrengøring. 

 

  Klassekasse: Maria Kajberg oplyser, at der er 3400kr i kassen. Det aftales, at vi 

indbetaler 200kr pr. barn i år. Kassen kan dække aktiviteter under besøget fra 

Slovenien. 

 

  Halloweenudvalg: Vibeke (Freja N.) og Maria K. (Sofie og Louise) melder sig. De skal 

mødes med udvalg fra øvrige overbygningsklasser og Clark.  

 

  Eventuelt: Forældrerengøring er kun i 8. kl.s lokale. Der udtrykkes bekymring for, at 2 

drenge er stoppet sidste skoleår. Palle understreger, at de ikke er stoppet pga. dårlig 

behandling fra klassekammerater. Vi holder fast i alkoholpolitikken fra sidste år. Dvs. 

ingen alkohol til fester for klassen samt kontakt til forældre, hvis det opdages at et barn 

er påvirket eller indtager alkohol. 

 

Skrevet af  Mette Petersen (Mathilde P.)  

 

 



Referat af forældremøde 9.kl. - mandag den 15. august 2016 
 

" Grillfest hos Andreas d. 25.august - se mail fra Lars Sjellborg  

 

" Halloweenfest-udvalg Heidi og Helle G 

 

" Vhg-dag 2.sep 

 

" Vigtig alle: På vhf hjemmeside installer Office på elev pc  

 

"UU-Vejleder Janne Næsborg tegner og fortæller bla. 

KlassePraktik i uge 43 

Forvalgskema  

Til Skolehjemsamtaler følges op uddannelsesplan  

Foreløbig vurdering af udannelsesparathed 1.dec. 

Endelig parathedsvurderig d.15.januar  

Husk hjemmesiden www.optagelse.dk 

Og brug ellers  

www.ug.dk 

www.evejlednimg.dk 

Obs Uddannelsesmesse  i Svinninge  d.7.november 

 

Klassens mål om trivsel i klassen - se væggen i klassen  

 

Se Gyldendals fagportaler - der ligger rigtig meget  

 

Obs og læs på "Velkommen 9.kl.16/17  - på hjemmesiden 

 

Skrevet af Helle Gotved  (Thea) 

 

 

 
 

 

http://www.optagelse.dk/
http://www.ug.dk/
http://www.evejlednimg.dk/


Fælles forældremøde 7-9.kl 
Lejrskole  (er afholdt, og alt gik godt) 

 

Nye Mobil regler - afleveres før morgensang, må bruges i 10 og 12 pausen.  

Anvendes evt  i timerne efter aftale med lærerne 

Kommunikation med hjemme går via kontoret.  

 

Skolehjemsamtale efterår  

7.kl d. 7.11. og 9.11. Palle og Marianne  

8.kl d. 21.11. og 23.11. Palle og Peter 

9.kl d. 14.11. og 16.11. Peter og Marianne  

 

Fagcafe 7.-9.kl 

7 .og 8. februar fra kl 15 

Alle læreren er tilstede  

 

 

Halloweenfest  Fredag d. 4.11.  

Husk det er 7.-9. Kl forældreopgave, så alle bidrager alt de kan  

Vi skal indrage børnene mere (kan der afsættes lidt tid i skoletiden?) 

Halloween-udvalg:   

9.kl  Heidi og Helle G  

8.kl?   

7.kl? 

 

Projektopgave - uge 3 (16.-20. januar) aflevering fredag 

fremlæggelse mandag og tirsdag uge 4.d. (23-24.januar) 

Obs skoledage  mandag og tirsdag i uge 4 kl 15-21 

Onsdag 25.1 hjemmearbejde  

 

Hej fra UU -vejleder Janne  

 

 

Skrevet af Helle Gotved  (Thea) 
 

 
 

 

 



 

Efter lejrskole-ugen er der igen fuld af børn og masser af aktivitet 

i Spireloppen. 

Jubii endelig kom det lange ventet dejlige sommervejr tilbage. 

Børnene har nydt alle solens stråler med så meget leg og hygge. Det 

er blandt meget andet blevet spillet kroket, fodbold, rundbold, 

basketball, kørt på mooncars, lavet flotte sandkager i sandkassen og 

blevet fægtet med rollespils våbnene.  

Pernille og 3. klasse har haft gang i det store bageri, hvor der er 

blevet kreeret lækre cookies – kom og smag dem i dag til 

forældrekaffen. 

Vi har taget en beslutning om afslutningsturen til sommer kun er for 

3.klasse og derfor er det også dem der bager og sælger, når vi har 

forældrekaffe.    

Da personalegruppen skal på kursus onsdag den 5. oktober har vi 

bruge for en 5 – 6 forældre til at passe børnene i SFO fra kl. 14.30 – 

17. Så sidder I og brænder for, at lege pædagoger for en dag, så sig endelig til. 

Husk vi i dag fredag har legetøjsdag og forældrekaffe, hvor vi sælger lækre cookies 

kager kun 5,- kr. stk. spis i SFO eller tag med hjem 

                                                    

                                                                                     

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend 

Fra Spireloppen 

 



Tine's VerdenKager, bagværk og andre søde sager (tinesverden.dk/cookies) 

Cookies 

Opskriten er så nemt at gå til, at selv børn kan være med på denne.. 

Opskrift – ca. 30 Cookies 

• 150g blødt smør – ikke smeltet 

• 180g sukker 

• 100g brunfarin 

• 1 tsk natron 

• 2 1/2 tsk vaniljesukker 

• 300g mel 

• 2 æg 

• 150g valgfri chokolade 

■Smør, sukker og farin røres godt sammen 

■Chokoladen hakkes groft og kommes i sammen med resten og massen røres til det er 

godt samlet  

■Dejen trilles med hænderne til kugler på størrelse med en bordtennisbold, og der 

trykkes meget let på dem. Placer 6-8 stk på hver plade, med godt mellemrum  

■Ovnen opvarmes til 175 grader varmluft og kagerne bages en plade af gangen 

■Først bages de 5 min, hvorefter pladen tages ud og bankes 2-3 gange hårdt ned i bordet 

– bages derefter yderligere 3-4 min og tages ud og bankes igen. (Gøres for at de bliver så 

tynde som muligt) 

■Lad kagerne stå på den varme bageplade ca 5 min, før de flyttes til en rist  

  


