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Næste uge: 
 

23. januar 

24. januar 

 

25. januar  

 

27. januar  

 

 

 
 

Fremlægning overbyg. kl. 15.00 

Bedsteforældredag i indskol. 

Fremlægning overbyg. kl. 15.00 

Overbygn. hjemmearb.dag 

Bestyrelsesmøde 

UU-vejleder 9.kl.  kl. 8.30 

 

 

Mærkedag: 
 

21. januar 

24. januar 

 

 

 
 

Magnus  8.kl.  

Andreas  4.kl. 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

 

Der er fællesrengøring i 3.kl.  -  

onsdag den 25. januar 2017 kl. 15.30 

 

 

Generalforsamlingen 2017 
Vedrørende Generalforsamlingen onsdag den 19.april 2017 – indkomne forslag ! 

Vi minder om, at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyelsen 

i hænde senest den 1. februar 2017. 

 

Hilsen Bestyrelsen 

 

 



Rengøring   
I forbindelse med en opdatering af rengøringen bl.a. nye rengørings remedier, 

beskrivelser mm. har vi valgt at sætte lister op i alle klasser (sidder indvendigt på 

klassens dør), hvor I forældre som har rengøringen i den pågældende weekend 

kvitterer med jeres underskrift for udført rengøring. 

Mangler kvittering/underskrift om mandagen vil I blive kontaktet - (udlevering/ 

tilbagelevering af nøgle er som det plejer). 

 

 

Projektopgave 
Her i uge 3, 4 og ind i uge 5 har og er der travlt for både mellemgruppen og 

overbygningen med at arbejde med ”projektopgave”.  

Det er altid en spændende proces, hvor alle sejl sættes til for at alle får bragt deres 

pallet af kompetencer i spil inden for emnet.  

I mellemgruppen var fællesemnet ”Danmark på godt og ondt” og det kom der mange 

spændende produkter og fremlæggelser ud af.  

Lige nu er overbygningen i gang med emnet ”En jord – flere verdener” og fremlægger 

mandag og tirsdag i uge 4. overbygningens forældre kan se indbydelse/tidsplan for 

fremlæggelser i ugebrevene. 

 

 

Bedsteforældredag i indskolingen. 
En god tradition forsætter – indskolingen har tirsdag den 24. januar 

”bedsteforældredag” – vi gælder os til denne altid hyggelige og velbesøgte dag, hvor 

børnene stolt viser deres skole frem. 

 

 

”Lockers” (skabe)  
Overbygningen får her i løbet af februar måned, lockers(skabe – ligesom på high-schools).  

Hver elev vil få tildelt et skab med navn på.   

Skabene bliver opstillet i overbygningens fællesrum. Skabene skal ikke erstatte 

garderoben, men bruges til opbevaring af f.eks. computer bøger mm.  

Mere info i ugebrev, når de er opstillet. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Friskolens Forældrefest fredag den 31.marts 2017 
 

Kære Forældre. 

 
Husk at tilmelde jer Friskolens forældrefest. Tilmeldingssedler hænger i klasserne og på 

standeren ved indgangen. 

 

Opsummering: 

 
 Dato: fredag d. 31. marts 2017, fra kl. 19.00 - ? 

 

 Festen er KUN for forældre.  

 

 Arrangementet er gratis. 
 

 Vi skal hygge os og høre god musik.  
 

 Der vil være Tapas-bar, som festudvalget arrangerer. 
 

 Man medbringer selv drikkevarer. Festudvalget har besluttet, at gøre det således, at 

forældrene fra hver klasse medbringer 2 slags drinks pr. klasse til vores fælles drinks-

bar. 

 

HUSK at få arrangeret børnepasning.  

 

På gensyn  

Maria, Maibritt og Tine (2.kl.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

Friskole præsenterer VAND! 
Et i forvejen eksisterende tilbud til dit barn… 

 

Vallekilde-Hørve Friskole har noteret sig de seneste dages debat 
om skolevand, og har i den forbindelse besluttet at reklamere for 

de tilbud skolen kan tilbyde. 

Skolevand på hane 

 

 

I dette tilfælde vises vandhanen på 

lærerværelset.  

 

Her kan eleverne få hjælp til at 

tanke skolevand. Denne hane 

fremhæves her, fordi den kan 

levere både koldt og varmt 

skolevand.  

 

 

 

 



Magisk skolevand 
 

 

 

 

 

 

Har du også trætte håndled efter 

du har skænket den ene flaske 

skolevand efter den anden? 

Fortvivl ikke! 

 

Denne hane leverer godt nok kun 

koldt skolevand – til gengæld 

leveres det med et strejf af magi.  

 

Indsæt beholderen til skolevand 

under hanen, og nyd din frihed, 

mens hanen selv fylder beholderen 

op med koldt skolevand.  

 
Bemærk dog at hanen først stopper påfyldningen, når 

beholderen fjernes fra hanen 

 
 

 

 

 

Opvarmet skolevand 

 

 

I skolens overbygning er det 

muligt at opvarme skolevandet.  

 

Vandet skal påfyldes viste 

beholder, i en af ovenstående 

haner.  

 

Herefter kan vandet opvarmes 

til den ønskede temperatur.  

 
 

 

 

 

 



SFO-VAND 

 

 

Vi har noteret os at stadig flere 

elever benytter sig af skolevand. 

 

Dette har skabt et lignende behov 

for SFO-vand. 

 

VHF er derfor stolte over at kunne 

præsenterer SFO-vand, som den 

første skole i Danmark. 

 

SFO-vand påfyldes i hane i SFO, og 

kan leveres både varmt og koldt. 

 
 

Mobil-vand 

 

 

I en globaliseret verden med fri 

bevægelighed, er det med stor 

stolthed at VHF tilbyder mobilt 

skolevand. 

 

Mobilt skolevand transporteres i 

patenterede og eksklusivt 

designede beholdere. 

 

Vandet leveres i en såkaldt 

dobbelttapning, da vandet først 

tappes til den mobile beholder, 

hvorefter man endnu engang kan 

tappe skolevand. På den måde er 

det muligt at flere elever kan 

deles om mobilt skolevand. 

 
Sundhedsstyrelsen anbefaler at  børn drikker 1.5 liter vand om dagen. 

VHF anbefaler at børn drikker så meget vand som de har lyst til 

 



Vi har ringorme på skolen – se nedenstående: 

Ringorm: 
Dermatofytose (Latinsk betegnelse)  

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet 

Ringorm er en infektion i huden forårsaget af svampe. Barnet er som regel ikke generet 

af ringorm. Sygdommen er smitsom. En eller to ringorme kan behandles med en 

svampe-creme, der kan købes i håndkøb. Er der mange ringorme, bør barnet 

undersøges nærmere af lægen og herefter behandles med tabletter. 

Ringorm er en hyppig svampeinfektion i huden. Mange børn vil - på et eller tidspunkt af deres liv - opdage et 

ringformet udslæt på huden. Langt den hyppigste årsag til et sådant udslæt er infektion med svampe. Man 

skal dog være opmærksom på, at bid af en skovflåt kan udvikle sig til et ringformet udslæt. 

Barnet kan blive smittet med svamp fra dyr eller fra mennesker. Tre forskellige slags svampe kan være 

årsag til ringorm. De to af svampene bruger mennesket som vært, det vil sige svampen lever og overføres 

fra menneske til barnet. Den tredje svamp bruger dyr som vært, det vil sige svampen lever og overføres fra 

dyr til barnet. 

Ringormen begynder som en lille plet på få mm. Den breder sig til centimeter-store runde pletter, hvor 

kanten er rød og skællende. Nogle gange klarer centrum af pletten op, som derved synes bleg i forhold til 

den røde kant, det ligner en "heksering", som den ses i græsplænen. Der kan være flere ringorme ved siden 

af hinanden, sådan at ringene vokser ind i hinanden nærmest som symbolet på de Olympiske Lege. 

Barnet er som regel ikke generet af ringormen. Der kan dog være let kløe. 

Smitte 
Ringorm er meget smitsom. Svampene kan overføres fra dyr til barnet ved berøring – eksempelvis når 

barnet kæler med dyret. Den hyppigste måde smitten sker på er imidlertid fra et menneske til barnet. Det 

kan ske ved berøring eller brug af samme håndklæde. 

Det anbefales at vaske hænder efter direkte kontakt med ringormen. 

 

SKOLE-SFO (Daginstitution): 

Et barn kan komme i institution når barnet er sat i behandling. 

  

Medicin 
Hvis barnet kun har en enkelt eller to ringorme, kan det let behandles med en svampecreme, som kan 

købes i håndkøb på apoteket. Er der mange ringorme, skal barnet behandles med tabletter, som lægen 

udskriver på recept. 

Hvad du selv kan gøre 
Barnet smøres med svampe-creme efter apotekets anvisninger. Det er en god ide at undersøge de dyr, som 

barnet eventuelt har kælet med. Det kan dreje sig om kat, hund, kalv, hest eller kaniner. Dyret undersøges 

for ringorm ved at man stryger mod pelsen hårene og ser efter pletter. Hvis der er pletter i dyrets pels, skal 

dyret behandles af dyrlægen. 

Hvis ringormen breder sig trods din egen behandling. Hvis der er mere end to ringorme. Hvis du er usikker 

på, hvad barnet fejler. 

 

 

 

http://www.sygeboern.dk/sygdom/skovflaatbid


Så blev det igen tid til kulde og is.  

Børnene har hygget sig i frosten med masser af 

udelege. 

Der er blevet dystet i ”vikingespil” og boldspil på 

boldbanen, leget under halvtaget ved ”stalden”. I 

skoven er det blevet bygget og hygget i hulerne. 

 I sandkassen er der blevet gravet huller og siet 

sand. På flisegangen har mooncars og løbehjul 

racet afsted i stor stil. 

Ved bålpladsen er der blevet savet over savbuk 

og snittet med knive. 

 Baunens gulv har budt på masser af fjerbolde og 

stikbolde. 

Vi har også hygget til en go’ film. 

I køkken alrummet er der blevet sludret og spillet sjove 

spil. 

Torsdag blev der serveret lækre hjemmebagte 

pølsehorn samt frugt til eftermiddagsmad.  

Husk - vi næste fredag den 27. januar har legetøjsdag. 

Da vi er inde i en meget våd og mudderet tid er det en 

rigtig god idé at tjekke op i børnenes garderober. 

Hjælp: Måske er der nogle af jer forældre der er super gode til 

computer. Vi har lavet et års-hjul i papir-form i noget større end 

A3 størrelse. Måske der findes et program via computer hvor 

man kan arbejde med det og endvidere får det op på overhead 

eller projektoren i farver. Sig endelig til hvis I har en god idé.   

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

Fra Spireloppen 

                                        


