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Undervisningsmiljøvurdering (UMV) - trivselsundersøgelse. 
Vi er nu færdig med vores undervisningsmiljøvurdering.  

Sådan greb vi kortlægningen an - til brug for undersøgelsen har skolen brugt det web-baserede 

værktøj ”klassetrivsel.dk”  

Kortlægningen er overordnet delt i to – indskolingen (0-3.kl) samt mellemgruppen og 

overbygningen (4.-9.kl).  Alle elever har svaret på en grundstamme af spørgsmål (27 spørgsmål) – 

herudover har mellemgruppen og overbygningen svaret yderligt på en række spørgsmål 

(10 spørgsmål – i alt 37) 

Der er anvendt præfabrikerede spørgsmål fra ”klassetrivsel.dk” – eleverne har besvaret 

spørgeskemaet i januar/februar 2017. 

Et udvalg bestående af lærer og ledelse forestod en screening af det statistiske materiale og på 

denne baggrund har elever og lærere diskuteret de udvalgte indsatsområder. 

Overordnet viser undersøgelsen et billede af et rigtig godt og tilfredsstillende 

undervisningsmiljø.  

Det betyder ikke, at der ikke er punkter der skal/kan forbedres. I de overordnede temaer 

"fysisk miljø ", "trivsel" og i temaet "fagligt læringsmiljø" (mellemgruppen og overbygningen) 

scorer vi rigtig godt – det er meget tilfredsstillinde at vide, at vi sammen med jer forældre 

skaber/driver en skole som vi kan være stolte af. 

På hjemmesiden kan I se de uddybende kommentar. 

 

Fra bestyrelsen 
Regnskab 2016 – det reviderede regnskab fra 2016 har bestyrelsen godkendt og det vil blive 

forelagt på generalforsamlingen den 19. april. 

 

Ledig pædagogstilling i skovbørnehaven 

Vi har nu ansat en pædagog i den ledige stilling i børnehaven – der var 67 ansøgere og ud af dem 

faldt valget på Jan Jensen, en erfaren pædagog og ikke mindst erfaren i natur og skovbørnehave 

samt historiefortælling. Jan er 57 år og kommer fra Slagelse. Jan starter 1. maj. 2017 – vi 

glæder os til samarbejdet. 

 

Generalforsamling  

Som flere gange annonceret har vi jo generalforsamling den 19. april – vi gælder os til at se, 

hvordan konceptet med forældremøde op til generalforsamlingen bliver.  

Denne sammen-kædning gør, at pausen bliver imellem de to møder og ikke under selve 

generalforsamlingen.  

Praktisk betyder det at man mødes i klasserne – pause med kaffe og kage i indskolingens 

fællesrum - herefter generalforsamling i Baunen. – vel mødt.  

Hans 

 

 



Vallekilde Hørve Friskole og æbleværkstedet Nonnetit laver sammen  

et minepomet i børnehøjde. 

 

Eleverne i 3. klasse på Vallekilde-Hørve friskole kender efterhånden æbleværkstedet 

Nonnetit rigtig godt.  

De gamle æblesorter har stadig elevernes store interesse, så da Friskolen købte et nyt 

stykke jord, ville eleverne meget gerne plante deres egne ønskeæbler med hjælp fra 

æbleværkstedet.  

Friskolen tog derfor kontakt til æbleværkstedet Nonnetit, for at høre om det kunne 

være muligt at lave et lille børnepomet med udgangspunkt i de lokale vestsjællandske 

æblesorter.  

Formand for æbleværkstedet udtaler: ”Æbleværkstedet Nonnetit vil rigtig gerne donere 

gamle vestsjællandske æblesorter til børnene - Nonnetit æbletræer har foreningen 

flere eksemplarer af, mens vi ikke har flere Ernst Trier og Vallekilde æble-træer, men 

dem kan vi lave - evt. sammen med børnene”.  

Derfor har eleverne d.d. plantet 3 store stamtræer, som til august kan okkuleres med de 

tre lokale æblesorter. Til august besøger Erling derfor friskolen og gør dette sammen 

med eleverne. 

Derudover har friskolen modtaget yderligere 8 gamle vestsjællandske æblesorter, som 

alle har det til fælles, at de er er meget sjældne – til stor fascination for eleverne. 

Æbletræerne bliver en del af elevernes skolearbejde frem til sommerferien. Eleverne 

skal måle træernes højde og noterer dette i Excel. De skal beskrive processen med 

alverdens tillægsord i dansk, interviewe et æbletræ, sætte ord på æbletræer og læse 

mere om skovbrug og bæredygtigt klima.  

Således er der helt bogstaveligt sået et fælles projekt med udgangspunkt i læring, natur 

og i særdeleshed æbler. 

Der skal lyde en stor tak til æbleværkstedet Nonnetit for den flotte donation! 

 

 
 

Der vil blive lagt billeder på skolens hjemmeside / fotogalleri i uge 14 



 

Vupti endnu en skøn uge er gået i Spireloppen. 

Det har været med meget blandet vejr sol, skyet, regn 

og sjask har kigget forbi. 

Først på ugen var med masser af sol og forårsstemning. 

Her blev leget ude og vores meget populære 

hængekøjer blev fundet frem fra gemmerne.  

Ellers er vi gået i skarp træningslejr med henblik på   

                                                     OL.  

Her er blevet trænet flittigt i både I-båndstimerne og 

i SFO. 

Onsdagens regn gjorde vi trak indendørs med træning i 

Baunen og hyggelig film i fællesrummet. 

OL-nyt: Pigerne der skal være med til Showdance må 

meget gerne have et par sorte/mørke bukser på til OL, 

vi skal jo helst være så ens som muligt. I SFOen laver vi nogle fine 

tylskørt vi også skal have på. Vores drenge skal være flotte 

riddere. Vi søger med lys og lygte efter noget udklædning, vi kan 

bruge til vores riddere, så er der nogen som ligger inde med noget 

vi kunne bruger vil vi rigtig gerne låne, alt fra kapper, brynje og 

hjelme. 

Vi skal have bemandet stærk barns banen 

med dommere. Vi har derfor brug for noget forældrehjælp. Så sig 

endelig til, hvis netop du gå med drømmen om, at passe stopur og 

fløjte. Regelsæt og instruktioner skal vi nok være behjælpelige 

med. Hvis man er dommer står man ca. en halv time til max 45 min. 

på banen. Så der vil stadig være rig mulighed for, at følge jeres 

børn på de enkelte discipliner. 

Da OL som bekendt kun er for bh.kl – 3. 

klasse. Vil vi opfordre til 4 klasses forældre 

afhenter efter skoletid som er kl. 13.45. Hvis det er helt umuligt, så 

kom og giv os besked, så finder vi en løsning. 

Pokémon: Der har været lidt tvivl om børnene må have Pokémon kort 

med i SFO. Vi skal understrege, at der må ikke benyttes Pokémon 

kort i hverken morgensfo eller om eftermiddagen i SFO’en. De må 

dog benyttes ved legetøjsdagene. 

 



Klasse-arrangementer: Som en lille reminder skal vi huske at nævne det vigtigt vi får 

besked i god tid, hvis I afholder fødselsdage eller lign. klasse arrangementer. Det mere i 

forhold til personale har mulighed for, at afvikle ferie eller overskydende timer, når der 

er mindre antal børn i SFO.  

Skiftetøj: Da det stadig er meget ustadigt vejr er det en god idé, at tjekke op på 

skiftetøjet i børnenes garderober.   

Husk vi i dag fredag. den 31. marts har legetøjsdag. 

 

Næste fredag den 7. april har vi elektronik-dag og forældrekaffe, hvor vi sælger lækker 

påske chokoladekage.  

Kom og køb og nyd i cafeen eller tag med hjem kun 4 kr. stk. eller 3 stk. for en flad 10’er.  

                                                                       

 
 

Rigtig god weekend 

Fra Spireloppen.  

. 

               

 

 

Husk: Skolen og Spireloppen holder lukket den 10, 11 og 12. april 2017 

i forbindelse med påsken 
 

 

 


