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Næste uge: 
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Skovbørnehaven shelters 

Loppemarked i Skovbh. –

aflyst 

9. kl. rejser til Berlin 

Naturuge – Spireloppen  

Teater 2.-6.kl.  

Geo-kids 

9.kl. kommer hjem 

9.kl. Fri 

Geo-kids 
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Fællesrengøring for 1.klasse –  

 bliver lørdag den 8. oktober 2016 kl. 10.00  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Ny dato og tidspunkt for Håndboldkaravanen: 
Det er flyttet til den 22. september kl. 14.00 - 15.30. 

 

 



Ny ansættelse –  

Vi er rigtige glade for at kunne præsentere Tine A Olsen som er blevet ansat i vores 

ledige stilling som souschef/lærer.  

Tine er 45 år og bosat med sin familie i Kalundborg. Tine er uddannet lærer og 

læsevejleder, har en solid erfaring med i bagagen, hun har tidligere arbejdet i 

folkeskolen, på fri/privat skole og specialskole.  

Tine vil ifht. skema dække de timer som oprindelig var skemalagt med Nille. Det vil sige 

at Tine er med i I-bånds timer i indskolingen, har natur og teknik med 5. klasse og vil 

indgå i indskolingen mht. tidlig læseindlæring, (tidligere ”Reading Recovery”). 

Her vil Tine trække på sin ekspertise som læsevejleder. 

Derudover vil Tine også fungere som daglig pædagogisk leder af Spireloppen/SFOen og 

bl.a. også tage sig af skolens samarbejde med kommunens PPR-afdeling samt andre 

ledelsesopgaver. 

Vi glæder os meget til samarbejdet og at Tine starter 1. oktober 2016   - Tine vil selv 

komme med yderlig præsentation, når hun starter. 

 

 
 

 

Skolefodbold 
3. klasse indsamlede data til skolefodbold. Det blev der nedenstående ud af.  

 

3. klasses statistik på fodboldkampen 
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Loppemarked i Skovbørnehaven den 10. september 2016 

 
 
 

 

AFLYST 



Geokids: 

Onsdag den 14. september 2016 kl. 08.30 – ca.13.00 skal hele skolen på tur til 

Vejrhøj.  

Vi skal ud og være GEOKIDS. 

Geokids er et kunstprojekt og undervisningstilbud til alle skoleelever i Odsherred. Anne-

Marie Dongsgaard fra projektet kommer og introducerer dagen til morgensang, før vi 

tager afsted. 

Vi skal i 7 hold rundt på 7 forskellige poster. Vi skal grave ler, lege gletcherleg, lave mad 

af naturens råvarer, tegne som Odsherredsmalerne, tegne brozealdertegn på skind og se 

på de forskellige bær, der findes på overdrevet. 

De enkelte klasser følges med deres lærer, dog er vi 9 klasser i alt, og der skal kun være 

7 hold. Derfor bliver nogle klasser delt op, men man kommer til at følges med nogen, man 

kender.  

Transport: 0. – 4. klasse bliver kørt i busser til parkeringspladsen ved Vraget, hvor vi 

starter. 

5. – 8. klasse cykler. Husk Cykelhjelm. ( se yderlig info om cykling i klassernes ugebreve) 

Det bliver selvfølgelig fint vejr, men sørg alligevel for at have det rigtige tøj og sko på, vi 

skal gå en del. 

Husk også madpakke og vand til hele dagen. 

Fredag den 16. september 2016 fortsætter forløbet, men på skolen. 

Alle elever skal lave en maske af det ler, der er gravet ud om onsdagen. Leret er blevet 

renset og blandet med stentøjsler. Kunstnerne Marin Nybo og Henrik Boe kommer og 

styrer os igennem maskefremstillingen.  

Det vil forgå klassevis i Baunen. Alle elever bliver filmet til en QR-kode, der bliver sat på 

masken. Senere skal alle masker sættes på jernstænger ved shelterpladsen, Veddinge 

Bakker. Når projektet er slut, vil der stå ca. 4000 masker i et fælles kunstværk. 

Man kan læse mere på www.geoparkodsherred.dk 

 

 

http://www.geoparkodsherred.dk/


Fællesrengøring Skoleåret 2016 – 2017 

Vallekilde – Hørve Friskole 
Klasse Uge/år Forældre 

kontaktpersoner 

Områderne 

 9. klasse + 

forældre 

(efter 

Halloweenfest) 

 

 Børnehaveklass

en (weekend 

efter Majfest) 

  

 44/16 

 21/17 

 Mads - Marcus 

 

 

 Albert - Asger 

 Alle: 

- gangarealer  

- Alle toiletter  

- incl. voksentoilet 

- Alle fællesrum  

- Baunen 

 1. klasse  

 3. klasse  

 2. klasse  

 40/16 

 04/17 

 18/17 

 Filippa - Freja 

 Sijle - Alberte 

 Liv – Lucas 

 Toiletter i kælder 

 Trappe + kældergang 

 Indgangsparti, gang og 

garderober. 

 Fællesrum 

 SFO køkken 

 Specialundervisning 

 Baunen 

 6. klasse  

 5. klasse  

 4. klasse  

 43/16 

 05/17 

 22/17 

 Emil - Emilia. 

 Mads S.– Mads 

K.J. 

 Isabella - Jens 

 Gangareal  

  ottekanten 

 Voksentoilet  

  toiletter  

indgangspartiet 

 Specialundervisning 

 Baunen 

 Mediateket 

(kopirum) 

 

 7. klasse 

 8. klasse  

 

 39/16 

 11/17 

 Mads C. – Mads N. 

 Lina - Mira 

 Indgang i overbygn 

 Toiletter i overbygn. 

 Multirum 

 Fysik-og musiklokal  

 Trappe og gang  

 Lille toilet  

 Voksentoilet 

 Baunen 

 

 

 



Vedr. fællesrengøring i skoleåret 2016 – 2017: 

 
9.kl får ansvaret for rengøring af fællesarealer efter Halloweenfesten, den 

04. november 2016. 

 

Børnehaveklassen får ansvaret for rengøring af fællesarealer efter 

Majfesten den 23.maj 2017.(weekend). 

 

 Alle kontaktpersoner har fået en mail - med en beskrivelse af jeres områder, 

samt en beskrivelse af, hvad der skal gøres i de forskellige rum. Denne kan med 

fordel printes ud og medbringes til rengøringen, men der hænger også et 

eksemplar i rengøringsrummet. 

 Det er kontaktpersonerne der er ansvarlige for, i god tid at finde en dato i løbet 

rengøringsugen og at indkalde de øvrige forældre til rengøringsdagen. 

Kontaktpersonerne vil i starten af skoleåret modtage rengøringsplanen samt kopi 

fra rengøringsmappen om de områder der skal rengøres. 

 Kontaktpersoner bedes så snart datoen er valgt, meddele kontoret om datoen. 

Kontaktpersonerne er ansvarlige for at sørge for nøgle. 

Rigtig god arbejdslyst  

Kontoret. 

 

 

                                     
 

 

 

 

 
 

 



Året siger september, men vejret siger sommer, så vi har alle nydt det dejlige vejr.  

 

 

 

Vi har lavet 

pizza-toast på 

bål, hvor alle 

selv fik lov til 

at kreere deres 

egen pizza-

toast. 

 

  

 

Vi har malet stofposer, som vi skal have vores rulleskøjte 

”sikkerhedsudstyr” i. Det vil forhåbentlig give både børn 

og voksne et bedre overblik, så vi kan få mere tid på 

rulleskøjterne, og ikke bruge al tiden på at finde 

beskyttelsesudstyret.  

I næste uge, har vi en naturuge, hvor vi vil lave 

forskellige aktiviteter. Vi skal have gang i bålet og søen, 

og hvis alt går efter planen, så vil der også blive lavet bue 

og pil. Så det bliver spændene at se, om de også kan 

skydes med. 

Eftermiddagsmad i SFOen 

Vi har i SFOen haft et behov for at afprøve forskellige muligheder i forhold til vores 

eftermiddagsmad. Vi har tænkt forskellige tanker, som vi gerne ville afprøve. Dette har 

vi valgt at gøre fra nu og frem til efterårsferien.  

Det betyder, at der hver dag vil blive tilbudt mad, dog vil det være lidt anderledes end 

det plejer. Vi vil som udgangspunkt tilbyde knækbrød og brød med smør, der vil også hver 

dag være en form for frugt og grønt. Vi vil derudover lave mad på bål, og nogle uger 

servere mad, vi har kreeret i køkkenet. Det er vigtigt for os at sige, at dette er en prøve 

periode, og at vi alle skal huske. at den mad vi serverer i SFOen er et supplement til 

børnenes madpakker. 

I denne uge, og næste uge vil vores mad derfor være knækbrød og brød med smør, samt 

frugt og grønt, vi vil lave mad på bål 1 gang om ugen. 

Derefter vil vi have en periode med knækbrød og brød med smør, samt frugt og grønt. 

Denne periode vil vi have 2 dage om ugen med mad på bål, eller mad kreeret i køkkenet. 

 

                Rigtig god weekend til alle fra Spireloppen 

 
 


