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Næste uge: 
 

2. maj 

 

 

3. maj 

4. maj 

 

 

 

 
 

Skr. prøver (Dansk) 

Sundhedsplej. 5.kl.  

Lærermøde 

Skr. prøver (Matematik) 

Skr. prøver (Dansk) 

 

 

 

 

 

Mærkedag: 
 

30. april 

2. maj 

5. maj 

 

 

 
 

Elvira  2.kl.  

Frederik  6.kl.  

Laura  3.kl  

STORT 

TILLYKK 

Vi ønsker vores Konfirmand tillykke med dagen: 
Mathias M. Hansen 

 
Han skal konfirmeres søndag den 30. april 2017 i Hørve Kirke 

 

  
 

Husk at oprette jer på SkoleIntra –  

der bliver i øjeblikket sendt mange information 

forældre/klasser imellem. 

 

 

 

 

 

 



De skriftlige prøver 9. klasse - 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBS: Eleverne bedes møde 30 min før prøven starter – hvis de har haft computerne 
med hjem skal der være tid til at ”starte computerne op”. 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Bestyrelsen har konstituerer sig den 25.04.17. 
 

Formand: Flemming Kristensen 

 

Næstformand: Charlotte Glud 

 

Menigt medlem: Dorthe Skov-Lindquist. er sygemeldt, derfor varetages hendes post af 

Dorte Helgogaard (valgt på generalforsamlingen som 1.supp.). 

 

Menigt medlem: Morten B. Sørensen 

 

Menigt medlem: Stephan Gamrath 

 

 
 

 

Dato Tidspunkt Fag Vagter 

02.05.17 

tirsdag 

Kl. 10.00-11.30 

 

 

Dansk – 

retskrivning og 

læsning  (online) 

PT – læser 

MA (bytter timer) 

med PT) 

+HB (CP) 

 

03.05.17 

onsdag 

Kl. 09.30 – 10.30 

 

 

Matematik uden 

hjælpemidler 

(færdighed) 

(online) 

 

CP, HB,   

03.05.17 

onsdag 

Kl. 10.30-13.30 

 

 

Matematik med 

hjælpemidler 

(problemløsning) 

 

CP, HB +PT(10.50-

11.35)  PJ(12.00-

13.30)  

04.05.17 

torsdag 

 

Kl. 09.00-12.30 

    

Dansk skriftlig 

fremstilling 

(adgang til 

internet) 

(Facebook skal 

være åben) 

 

PJ (9-10) + CP 

(11.30-12.30) 

 Charlotte Grobb 

HB 



 

Kære forældre.  

 

Om lidt er det igen tid til skolens store festuge, som ligger i skønne maj-måned, vores 

majfest!  

I år har vi valgt at have HELE skolen samlet om en stor teaterforestilling, ”Den uendelige 

historie”. For at det kan lade sig gøre at samle alle skolens elever, ansatte og forældre, 

har vi fået muligheden af at låne Vallekilde-Hørve Fritidscenters store idrætshal til 

formålet – det bliver et brag af en fest! 

 

Børnene fra 3.-9.klasse har valgt sig på deres ønskede hold (f.eks. skuespil, pr/medie, 

scenografi,.), og børnene i 0.-2.klasse arbejder med egne roller, hvor de kan synge, danse, 

improvisere lyde og lave kostumer og scenografi til deres scene. Se listerne med 

holdfordelingen på forældreintra og på skolens opslagstavle i indgangspartiet. 

Majfestugen starter onsdag, d. 17.5.17 og går t.o.m. tirsdag,  

Tirsdag d. 23.5.17 med den store opvisning om aftenen kl. 18.30.  

Dagen efter (onsdag, d. 24.5.17) holder vi en oprydningsdag.  

 

I det nævnte tidsrum (17.5.-24.5.) er mødetiden hver dag kl. 8-13, derefter er der fri 

eller SFO.  

Planen er, at alle hold starter med at være på skolen de første to dage.  

Fredag flytter de første hold ned til hallen og senest fra om mandagen kommer alle hold 

til at være i hallen.  

Hvis I kommer tidligere til hallen på festaftenen, er der mulighed for at købe 

forfriskninger i hallens cafeteria. Vi vil også bede jer om at give en hånd med at rydde op 

og køre udstyr tilbage til skolen EFTER opvisningen tirsdag aften, hvor det bare skal 

læsses af og vi tager os af sorteringen onsdag formiddag. Der hænger en liste på 

opslagstavlen ved skolens indgang, hvor friske ”trailer-trækkere” kan skrive sig på.  

Vi glæder os til at vise jer vores super-inscenering! 

 

M.v.h., majfestudvalg (Pauline og Alex) 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Kære forældre på VHF. 

 

Efter årets majfestaften, har vi brug for jeres hjælp. Når festen er færdig, skal vi have 

fragtet så meget grej som muligt fra hallen til friskolen. Derfor hænger der en 

tilmelding til trailertræk ved skolens indgang. Her kan I tilmelde jeres rummelige bil, 

trailer og hjælpende hænder.  

I håb om hurtig oprydning og høj deltagelse. 

Majfestudvalget. 

 
 



 
Frivillige søges til teltopsætning 

Jeg står for et telthold ved Vig Festivalen og for et telt- og gulvhold ved 

den nye Fox Festival i Mørkøv. 

På begge disse telthold er der i år plads til frivillige hjælpere. 

For begge festivaler gælder det at man skal være medlem og det koster 

100,- at være frivillig. Man skal også være fyldt 18 år. 

Arbejdet består i at opsætte telte og kræver at man tager fat :) 

Man skal arbejde i weekenden op til festivalen og søndagen efter med 

nedtagning... og ikke under selve festivalen, som man får gratis adgang til. 

 

Vig Festivalen er arbejdet søndag d. 2. juli 2017 OG søndag d. 9. juli 

2017. 

Fox Festivalen er arbejdet lørdag d. 20. maj 2017 (måske lidt om 

søndagen)  

OG søndag d. 28. maj 2017. 

 

Kunne du tænke dig at være med så kontakt mig snarest på: 

larssjelborg@gmail.com eller tlf. 2311 4821 

 

M.v.h. Lars Sjelborg 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:larssjelborg@gmail.com


 
Formandsberetning - generalforsamling VHF april 2017 

Så er endnu et år gået på Vallekilde Hørve friskole. Det har været et år med mange udfordringer 

og beslutninger der har skullet tages, både pædagogisk, fagligt og økonomisk. 

Vi har i bestyrelsen skulle forholde os til en meget positiv økonomi, hvor det har været på sin 

plads, at se på hvad der har kunnet fremme personalets, eleverne og forældrenes hverdag på 

skolen. 

Vi har i samspil med skolens ledelse investeret i en masse nye ting, både ude som inde og af dette 

kan nævnes indkøb af shelter, puslebord og andet grej til børnehaven (120.000 kr.). Vi har 

indkøbt Lockers til overbygningen og investeret i pc udstyr til skolens lærere administrative 

personale. Der er blevet brugt penge på skoleintra og der er investeret i rengørings materiel, da 

dette ikke tidligere levede helt op til det man kan forvente sig, når man både skal imødekomme 

det daglige rengøringspersonale og de forældre der hver weekend og på andre tider, møder op og 

tager en stor tørn med forældrerengøring. 

 Jeg kan som medlem af bestyrelsen og som forældre udtrykke stor stolthed over at observere 

alle de fine og funktionelle ting der er kommet i den senere tid og håber at alle i andre også er 

tilfredse med de mange investeringer og tiltag der er forestået i det forgangne år. 

Trods de mange penge der er blevet brugt, så går det sikkert ikke jeres næse forbi, at skolen i 

året 2016, er kommet ud med et meget stort overskud og dette kan for nogle virke uforståeligt 

og tankevækkende. Jeg kan til det sige, at vi grundet afskrivningsregler i forhold til vores mange 

investeringer i året 2016, har fået at vide, at vi er nødt til at sprede afskrivningen af disse over 

flere år og ikke kun i 2016. Vi har modtaget et ret stort tilskud til specialundervisning og 

støttetimer i 2016, som vi først havde forventet at skulle have med i 2017 regnskabet, desuden 

er vi endt op med, at få en højere beløb i tilskud til børnehaven end forventet, da Odsherred 

kommune har besluttet at tildele et højere beløb til os i det forgangne år. 

Vi har som informeret tidligere, taget beslutning omkring at vi i vores SFO i det nye skoleår vil 

have færre lukkedage, da dette har været et ønske i forældregruppen og vi er glade for at det 

både personalemæssigt, men også økonomisk har kunnet lade sig gøre. 

Vi kan også med stor tilfredshed berette, at vi igen i år ikke vil lade skolepengene stige i det 

kommende skoleår, da vi ikke finder dette nødvendigt set i lyset af skolens og børnehavens sunde 

økonomiske tilstand. 

Vi har i bestyrelsen diskuteret frem og tilbage i forhold til hvad vi fremtidigt vil kunne drage 

nytte af, både i forhold til de fysiske rammer, men så sandelig også med fokus på hvilke tiltag, 

der vil kunne bidrage positivt til personale og elevernes, samt børnehavebørnenes øgede trivsel og 

indlæring. 

Hvad angår de fysiske rammer, så er det besluttet, at vi påtænker at udvide den eksisterende 

parkeringsplads, så man i langt højere grad vil kunne færdes trygt og ubesværet, når man bringer 

og henter sit barn. Dette vil sige, at fodgængere ikke længere skal færdes imellem bilerne på 

pladsen og bilisten ikke i samme grad behøver at bekymre sig omkring de mange fodgængere midt 

på pladsen. 

Vi har i bestyrelsen i samråd med skolens ledelse debatteret eventuelle investeringer, der vil gå i 

retning af en renovering af vores indskoling, da denne er noget slidt efterhånden. Dette vil 

selvfølgelig kunne være med til at højne de fysiske rammer for indskolingens børn og personale 

og derved fremelske et bedre rum for indlæring og kreativitet. 

 

 

 



 

Denne proces er på nuværende tidspunkt på tanke og debat niveau og omfanget af eventuelle 

investeringer i denne retning er på ingen måde fastlagt eller besluttet, men nødvendigheden for 

forbedringer er åbenlys for alle tør jeg godt sige. 

Vi er desuden presset hvad angår plads på skolen og det er vores ambition som bestyrelse at vi 

inden for den nærmeste fremtid, tager hul på den proces, som vil kunne sikre vores skole nogle 

nye lokaler, der kan imødekomme blandt andet manglen på mødelokaler og hvad skolens personale 

og ledelse ellers finder vigtigt for at kunne skabe en bedre og mere smidig fordeling af de 

aktiviteter der dagligt foregår i skolens hverdag. 

Der er taget beslutning om, at vi vil opnormere på personalesiden, både i børnehaven, men også på 

skolen. Dette medføre, at vi til August skal sige goddag til en ny lærer på skolen og at vi også i 

børnehaven vil skulle se nye ansigter i de voksnes rækker. Dette er jo på mange måder glædeligt, 

da dette overlader tid og rum til mere fokus på børnenes og elevernes trivsel og et øget 

aktivitetsniveau, der spænder bredere og med flere ressourcer og kompetencer, så skaber vi 

grobund for den gode faglighed og rummelighed i mødet med det enkelte barn.  

Vi har i en længere periode snakket om hvordan vi fik en bedre og mere sammenhængende 

overgang for det enkelte barn i forhold til det at skulle komme fra en aktiv hverdag i 

skovbørnehaven og så komme ind i et lokale, hvor der er fokus på det at skulle gå i skole, sidde 

stille, lytte, vente på tur m.m. 

Der er i den forbindelse lavet en procedure, der skal være med til at sikre en god overgangsfase 

fra det at være børnehave barn og så være en ”god” elev der starter i en hel ny verden, hvor alt 

bare er så forskelligt fra det man har været vant til. 

Vi vil og skal som skole sætte rummelighed og relationer i højsædet og det er disse i samspil med 

god kommunikation, der skaber tryghed og sikrer god læring og børn der viser hensyn og kan se 

der er andre i verden end bare sig selv. Det er via den vej vi brolægger en vej for det enkelte 

barn, der skal skabe det hele, sammenhængende menneske i balance med dets omverden. Et 

produktivt og engageret individ, der tager ansvar for sig selv og det samfund vi alle lever i hver 

eneste dag. 

Jeg håber i som forældre vil bakke op om vores beslutninger som bestyrelse, men at i også som 

aktive forældre, vil komme med konstruktive og undrende spørgsmål til det der sker i jeres skole.  

Vi tror på at den gode kommunikation kan være med til at skabe positiv dynamik, der rykker vores 

skole ind i fremtiden med troen på, at vi driver en skole vi kan være stolte af at kalde vores. 

Slutteligt, vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle de dejlige mennesker, der hver dag kæmper 

kampen for at skabe god skole og indhold i vores dejlige børns hverdag, lærere, pædagoger, 

ledelse, administration og sidst men ikke mindst de praktiske guldklumper, der får hverdagen til 

at hænge sammen. 

Der har i det forløbne år kommet og gået personale og vi har alle været glade for deres indsats 

og vi byder de nye ansigter på skolen velkommen og siger farvel til de som har lagt deres 

engagement og evner i netop vores skole. 

Anne tak for kampen, tak for tiden, tak for dig og tak fordi du gav så meget af dig selv og din tid 

til skolen, du vil helt sikkert blive savnet, men er sikker på du titter forbi…. du kan næsten ikke 

undgå det når du skal i Fakta. 

Flemming Kristensen 

 

 



 
Skolelederens beretning generalforsamling VHF april 2017 
 

April er forår og generalforsamlingstid her på Vallekilde Hørve Friskole – foråret hvor 

der lægges nye planer og gøres status over, hvordan det forgangne år gik - det er sådan 

sæsonen er skruet sammen på de frie skoler – vi/ os frie skoler har jo heldigvis 

muligheden til at skabe eller i hvert fald præge den skole vi ønsker os - og det er jo det 

vi alle - os der er samlet her gør sammen, hver eneste dag året igennem. 

 

Hvad er der sket i det forgangne år – jo der er sket mange ting  - nogen tilsigtede og 

planlagte andre kom utilsigtet og vi har måtte finde løsninger undervejs – sådan vil det 

altid være – vi har desværre nok en tendens til at tænke i kasser og vil gerne se alt i 

perspektivet ”skoleår” at vi planlægger et skoleår og gennemføre det evaluere og 

iværksætter nyt – helt så firkantet fungere vores komplekse verden ikke – heller ikke 

vores friskole – måske var det sådan engang – men kravet om foranderligheden i vores 

samfund er langt større end tidligere. 

 

Vi har her i starten af dette kalender år lavet vores undervisningsmiljøundersøgelse – 

den skal laves hvert 3. år – man kan vel bedst sammenligne det med en APV som laves på 

alle arbejdspladser – den er selvfølgelig designet til børne og skoleliv. Opsummeringen på 

undersøgelsen er at vi har en skole i fornuftige fysiske rammer her er det bygningerne 

der tænkes på - hvor børn og unge trives godt og lære det de forventer. Det er en rigtig 

god bekræftelse at få - og arbejde videre med og på –  selvfølgelig er der også forhold vi 

skal arbejde på at forbedre – noget kan ændres umiddelbart, andet kræver mere – og 

nogen gange er god ikke godt nok – så stræber vi endnu højere. 

 

Visions arbejdet for de kommende år blev fremlagt i efteråret og kom også i en 

visualiseret udgave nemlig som et fyrtårn – et pejlemærke som står på skolens 

værdigrundlag og som synliggøre lagene/det vigtige i vores skole og hvad vi stræber 

efter. Jeg mener det er et meget fint pejlemærke der tager afsæt i den mangfoldighed 

i/vi tilsammen repræsentere. 

 

Til det kommende skoleår har vi valgt at justere lidt på vores timetal for de ældste 

elever – 7.-9.klasse får en matematik time mere om ugen, 7. klasse får desuden også en 

time mere i engelsk. Det på baggrund af, at det har været et meget presset program og 

vi gerne vil sikre gode forhold og muligheder - samtidig har det også været med til at 

give en udjævning af timetallet så det progressivt stiger med klassetrinnet – der var 

opstået en skævhed fra 6. -7.klasse. Desuden vil engelsk fremover blive skemalagt også i 

indskolingen 

Skolen skal også for første gang afholde den tværfaglige naturfagsprøve som en del af 

folkeskolens prøver det er i stedet for den mundtlige fysik/kemi – naturfag dækker over 

fagende fysik/kemi – biologi og geografi – det bliver spændende, at opleve i praksis. 

 

Skolefodbold kom også til at fylde mere end det plejer – det plejer at tage en times tid,  

en eftermiddag – denne gang udfordrede vores drenge på fornemste vis en række store 

skoler der traditionelt plejer at køre skoler over som os – men ikke i år – det er jo det 

fantastiske ved fodbold – det umulige kan faktisk ske – også af vores drenge. 



 

I dette år er vi kommet i gang igen med vores udlandsture – der var jo pause fordi vi 

gerne ville rykke dem et klassetrin op - Slovenien nu i 8. kl. og Berlintur i 9.kl.  – det har 

været helt rigtigt, at eleverne lige er det ældre og mere modne til at møde den store 

verden. 

Vi har i det forgange år også haft fokus på de elever der har særlige behov – en del 

arbejdsgange er blevet systematiseret og sikre en faglig høj standart. 

 

SFO - vi har nu fået en ordning med at pædagogerne fra SFO nu indgår systematisk som 

gennemgående klassepædagoger i klasserne i indskolingen – det giver gode muligheder for 

at se barnet i en større helhed og samtidig en god sparingsmulighed for lærer/pædagog. 

I selve SFO-tiden er der en god solid base, hvor børnene både møder mulighed for 

struktureret aktiviteter til de mere åbne med fri leg. Og i dag har alle været afsted til 

SFO-OL – for hele Odsherred kommune – dejligt at der også kan samarbejdes den vej 

rundt – det kommunale og de frie skoler i Odsherred. 

Vores skovbørnehave er ikke helt så ny længere – og har på flere fronter fundet sit leje 

– men har også brug for yderlig formalisering så der ikke hele tiden skal opfindes nyt.  

Personalet i børnehaven, både nyt og gammelt er i ”on-going” proces for til stadighed at 

være/skabe et attraktivt dagtilbud for dem der kan lide udelivet og naturen. – et af de 

nye tiltag er at sovebørnene sover i børnehavens nye shelter - Overgangen fra vores 

børnehave til skole er yderlig blevet sat i fokus så vi i endnu højre grad kan profitere af 

vores fælles enhed og værdier. 

 

Skoleintra –  som dækker over forældreIntra – elevIntra og personaleIntra - vores nye 

kommunikationsplatform – som er skudt i gang i denne uge for forældreIntra og 

elevIntras vedkommende.  

PersonaleIntra har vi øvet os med et stykke tid - vi glæder os til at bruge og udvikle 

brugen af denne platform – vores hjemmeside vil forsat være vores ansigt udadtil – vi får 

rigtig meget ros for den af folk udefra, så den forsætter vi med. 

Skovbørnehaven vil også i nærmeste fremtid komme på Intra -  

 

Nogen har måske hørt noget om at Intra lukker om et år eller to – det er ikke rigtigt – 

folkeskolerne nok mest KL har sendt ”opgaven” i udbud og der er ved at blive udviklet 

noget nyt – men firmaet bag Intra  - ”Its-learning” vil forsat drive SkoleIntra -  der er 

knap 1000 andre skoler end folkeskoler der benytter SkoleIntra så det vil forsætte – og 

lur mig om der ikke opstår komplikationer med sådan et omfattende system som KL 

ønsker - det er set før, og hvis Intra fungere 5 år for os og det så viser sig vi skifter til 

noget andet har det jo i den branche gjort det godt. 

 

På personalefronten er der også sket en del siden sidste generalforsamling – vores veje 

er skiltes med nogle kollegaer Nille Ravn, Palle Andersen, Lasse Damgaard og Anders 

Carlsen -  som alle mente, at have gode nok grunde til ikke længere, at skulle være ansat 

på VHF.  

   

I stedet har vi ansat som souschef Tine Olsen, som lærer Jens Kock og som leder i 

børnehaven Kristina Arlet  - alle med solid erfaring og lyst og mod på friskole og 

fribørnehave. 

Alle i fuld sving og bidragende til vores fælles projekt.  Desuden har vi jo lige før påske 

ansat pædagog i børnehaven nemlig Jan Jensen og der er også ansat lærer til  



 

mellemgruppen – jeg kan ikke pt. afsløre navn, da han er i uopsagt stilling – men kan sige 

det er en mand i begyndelsen af 30erne og matcher vores søgte profil og glad for at 

sparke til en bold – desuden er vi i gang med at søge en afløser for Anne Dongsgaard.  

I SFO fik vi brug for en ekstra hånd, da Maria blev fuldtids-støtte i skolen - her sprang 

Rasmus Olesen til og udfylder rollen på bedste vis. 

 

Vedtægter -  

– hvis I ser på vores hjemmeside under vedtægter kan man se at de sidst er rettet marts 

2017 – ministeriet bad os ændre et par steder i ordlyden eks. :underrette UVM – til 

omgående underrette UVM og lig. 

 

Forældrerengøring – Opgradering 

 – vi har fået opgraderet forholdene omkring forældrerengøringen – som vi håber har 

kunnet mærkes – det er en vigtig ting der bare skal fungere. 

  

VHF som arbejdsplads -  

Det er vigtigt at vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor personalet trives – og det syntes 

jeg at møde i hverdagen, grin, faglighed, ansvarsbevidst og fleksibilitet kendertegner 

personalet her på VHF – Jeg vil takke hele personalegruppen kontor – pedel –rengøring -  

pædagoger og lærere som har bakket op og knoklet -  kendt vejen og retningen – trampet 

nye stier når det var nødvendigt som kan gå hen og blive til nye veje. 

 

Ud over i som forældre lægger børn til yder i også en fantastisk og uvurderlig støtte 

med deltagelse i forældreråd i børnehaven, forældrerengøring, forældrebank og div. 

udvalg, hvor alle bidrager med deres kompetencer – det er fantastisk at mærke dette 

engagement. 

Til bestyrelsen vil jeg også sige tak for samarbejde i ønsket om at lave god friskole. 

Bestyrelsen – har haft en lidt omtumlet tilværelse præget af personudskiftninger, 

sygdom og om rokeringer – forhåbentlig kan der fremadrettet skabes lidt mere 

kontinuitet.  

 

Tak til Thor som tilsynsførende på skolen – altid en fornøjelse at have ham på besøg – 

dette fortrinlige samarbejde kan jo desværre ikke forsætte – det har vores kære 

politiker bestemt da man nu ikke må være tilsynsførende på samme skole i mere end 6. år 

– derfor skal vi også vælge ny tilsynsførende senere i aften. Thor forsætter dette 

kalender år ud og vi vil sige pænt farvel og tak til Thor næste år. 

 

Som jeg også sagde sidste år er vi stadig meget udfordret på plads indendørs og har 

drømme om mere af det - og vi har endnu engang bevidst at vi har en økonomi som er 

robust og vi er en god kunde for en bank – vi er efter min vurdering et skridt nærmere at 

kunne realisere nogen af vores drømme. 

Vores skole er god og sund – og vi har grund til at glæde os til fremtiden – det gør jeg. 

 

Hans Brandt – skoleleder. 

  

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 



 

Referater for forældremøderne onsdag den 19. april 2017 

 
Der blev ikke taget referat fra Bh.kl.  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Referat fra forældremøde i 1.klasse 
 

Det går bedre og bedre i klassen og der er flere der har knækket læsekoden. 

Når børnene læser der hjemme, så spørg ind til teksten. 

Der er en læse app. Den hedder Maneno. Kun IPad. Kommer til Android i løbet af året. 

Husk den røde kasse med læsebøger som I kan låne af. 

 

Alle børn i klassen skriver alle bogstaver og nogle skriver rigtig pænt. 

Vi er også begyndt at skrive på computer. 

 

Tines hold er blevet bedre til at læse, så hun stopper efter næste uge. 

I næste uge bliver der lavet ordlæse prøve. 

Sætningslæse-prøver kommer senere på året. 

 

Det går godt med matematikken. Det der mangler lidt er, når de skal benævne de store 

tal. 

Frem til sommer skal de også lære at regne minus. Der kommer også en matematikprøve. 

 

Prøv at gøre lektierne lidt sjovere. De skal også øve sig i at lave lektier selvstændigt. 

Skolehjem samtaler, check forældreintra så hurtig som muligt. 

 

Ugebreve vil fremover komme på forældreintra. 

 

Fredagsbrevet vil stadig ligge på hjemmesiden. 

 

Lejrskole d. 15-16/6 2017 nærmere info følger. 

Der er brug for hjælp i køkkenet. Maibrit, Mie og Danny kommer og giver en hånd med, 

men der kan godt bruges flere. 

 

Husk at give besked om I kan komme med til Loch Ness. 

 

Maibrit kom med en ide om noget, man kan lave ud af sko kasser.   

 

TAK for et godt møde.  

Skrevet af Brian, Emils far 

 

 

 

 

 



 

Referat fra forældremøde 2.kl. 

Plan for den kommende tid:  

Tests – Matematik uge 18, læsning uge 19 og stavetest uge 23. De to første inddrages i 

skole/hjem samtale 

Skolehjemsamtale er den 11, 15, 17 maj og der er tilmelding via Intra. 

Klassen kører vikingeemne sammen med 3. kl. og der er ved at blive planlagt en tur til 

Trelleborg.  

Datoen er ikke 100%, men mååååske den 8/6. Der bliver så brug for kørsel, men nærmere 

info følger når dagen ligger fast. 

Trivsel: 

Det går godt men der er dog lidt problemer med tøsefnidder. Vi bliver kontaktet hvis der 

er noget … alvorligt.  

Klassen arbejder godt og er fagligt hvor den skal være. 

Intra: 

Der anbefales APP som informerer når der er sket nye ting. Det er aftalt at sygdom 

stadigvæk ringes ind til skolen. 

Snak om sociale arrangementer: 

Der aftales at fødselsdage stadig er for alle elever, men at det er i orden at lave 

yderligere arrangementer som kun er for drenge/piger ved ikke fødselsdage. 

Snak om diverse. 

Der snakkes om Kærester som er aflyst og pokemonkort. 

Trivselsundersøgelse vendes hurtigt. 

Dramastykket som klassen lavede var en stor succes i klassen. 

Der var lidt snak om ”lærer X” den nye lærer som kommer til at have klassen i hvert fald 

i 3. klasse, og måske senere. Klassen får Alex i matematik men den nye lærer i de fleste 

andre fag. 

Snak om sociale medier og mobiltelefoner med mere: Der diskuteres hvad vi gerne vil med 

det, Hvad der skal være tilladt?  

Vi håber at alle forældre taler med deres børn om ”digital dannelse” (hvordan man 

opfører sig, taler, hvad man skal lade være med at dele osv.)  

Der diskuteres at online og SMS diskussioner ikke er gode – tal hellere ansigt til ansigt 

eller i tlf.  

Forbud i forhold til elektronik virker ikke altid hensigtsmæssigt, så opdragelse og 

samtale er vejen frem. 

Af aktiviteter for næste år er en tur i strandparken?? Planlagt? (hvilken en er det, 

spørger referenten?) 

 

 
 



 

 

Der blev ikke taget referat fra 3.kl.  

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Referat fra forældremøde i 4. Klasse 

 
KLASSEN HER OG NU 

” Det lykkedes sgu” har Henrik og Chenny konstateret   

Der er god arbejdsro i klassen og børnene er i god og positiv udvikling. Børnene har en 

accept for hinanden og hinandens forskelligheder. De er blevet stærkere som klasse og 

som gruppe. Der er et stort fagligt spring i både dansk og matematik.  

Hvis der er lektier der er for svære så skriv det nederst på opgaven.  

En snak om lektier resulterede i at det er børnenes eget ansvar at skrive lektier ind i 

deres lektiebog. Fremover vil lektier også kunne ses på Intra under lektiebog. 

Henrik har testet børnene og klassen ligger generelt fint. 

 

Datoer for kommende arrangementer: 

-  Skolehjemsamtaler ligger på Intra og er fastsat til den 30/5 og 8/6 

- Majfest 17-23/5 

-  Sommerlandtur 21/6 (mere info følger senere) 

- Københavnertur 15/6  (?) (mere info følger senere) 

- Sidste uge før sommerferien er hjemmegruppeuge 

KLASSEKASSEN: 

-Der er ca. 6.000 kr. i klassekassen og klassekassen giver is m.m. på københavnerturen 

 

ANDET NYT: 

-Fødselsdagsgave ordningen bliver italesat og vi tager snakken op igen til næste 

forældremøde i efteråret.  

 

-Der starter en ny pige i klassen efter sommerferien. Velkommen til hende og hendes 

familie. 

 

- Omkring 1. juni bliver det meddelt hvilke lærer klassen skal have næste skoleår 

 

- Lejrturen ligger 22-24/8 og turen går til Jægerspris. (Dette ved børnene ikke endnu) 

 

INTRA: 

-Forældre intra er nu oppe at køre og alle ugebreve og andet information findes frem over 

her. Der kan sendes besked til både lærer og forældre derinde i stedet for på mail.  

 

COMPUTER/INTERNET: 

-Henrik opfordrer til at se børnene over skuldrene når de spiller eller er på Skype. Vær 

specielt opmærksom på sproget, da dette nemt kan blive bragt videre til skolen.  

Snakken fortsætter til næste forældremøde 

 

Ref. Heidi 

 



 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Referat fra forældremøde 5.klasse 
Klassen her og nu 

 Fagligt: Klassen har fået meget mere ro på. Koncentrationen har endelig fundet plads i 

børnene. Mange skyer er flyttet over på det vi kan og vi arbejder stadig meget 

koncentreret med at undervisningstimerne er et godt sted at være.  

Frem til sommerferien skal vi tilbagelægge en masse i Stavevejen, så de er bedre med, når 

de starter i 6. klasse. Vi kommer ikke til at læse Brødrene Løvehjerte i 5. klasse som 

planlagt.  

Der opfordres til, at forsøge at holde læsningen ved lige i sommerferien. Det ville være 

ærgerligt, hvis de skulle træde endnu et skridt tilbage mens de holdt fri.  

 Socialt: Klassen fungerer det meste af tiden rigtig godt socialt, og de værner meget om at 

de skal være en god klasse. De har fået ros og det arbejde både lærere og de selv har lagt 

i gør, at det sociale fungerer. De bliver bedre og bedre til ikke at være politimænd og til 

at sætte ord på, hvad der foregår. Bedre til at sige fra og se lidt ud over deres egen 

næsetip.  

Tiden frem til sommerferien 

 Sommerland 21. juni (100 kr. / barn) 

 Pauline planlægger en Fællestur for klassen i slutningen af året 

 Bowlingtur for klassen  

Lejrtur 

 Vi skal på KFUMs sommerlejr i Jægerspris. Det er Danmarks bedst beliggende lejr – midt i 

naturskønne omgivelser, skriver de selv. Det kommer til at være meget som i dette skole 

år. Vi skal selv lave mad og det meste af tiden skal gå med at være sammen og styrke det 

sociale fællesskab i mellemgruppen. 

Sydslesvig 

 I dag havde klassen besøg af Jalte og Loke, der fortalte børnene lidt om, hvordan det er 

at lave udveksling med Sydslesvig. Efter en mindre forvirring, syntes mange, at det lød 

rigtig spændende. 

 Majken, Tildes mor, gav noget information om udvekslingen, der er frivillig. Det lød som om 

mange børn, har lyst til at være med. Det er en god forøvelse til, når ungerne skal til 

Slovenien i 8. klasse. 

Opførsel på de sociale medier 

 Der foregår en masse på de sociale medier lige nu. Det gælder ikke for hele klassen, men 

for en stor del af dem. De har en fælles tråd på Snapchat, hvor de smider hinanden ud og 

taler rigtig grimt til hinanden. Der lægges op til, at alle forældre tager en god snak med 

deres børn om opførslen på de sociale medier. Der snakkes også om det i skolen.  

Kroppen i centrum 

 Vær opmærksom på, hvordan der tales om kroppen, da det bliver et større og større emne 

i klassen.  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  
 



 
 

Referat fra forældremøde i 6. klasse 
Ikke modtaget. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  
 

Referat fra forældremøde i 7. klasse 
 

1. Udveksling med Slovenien:  

8. klasse skal i skoleåret 17/18 udveksle med skolen i Dobravlje, Slovenien. Vi 

forventer, at slovenerne kommer til os den sidste uge i september 2017, og at vi 

besøger dem i ugen op til påske, 2018, begge gange 6 overnatninger. 

Gruppen fra Slovenien er stor i år, ca. 32 elever! 

Vi ved godt, at vi ikke kan huse dem alle, men vi håber og forventer, at ALLE i 

klassen kan have mindst 1 boende, meget gerne 2  

I bedes melde tilbage til Marianne senest lørdag den 22.4. hvor mange I kan have 

boende. 

Vi holder et møde senere, hvor vi i fællesskab tilrettelægger fritidsprogrammet 

for udvekslingen. 

2. Læsning. Det nytter at træne læsning!! Bak op om 20 minutters læsning HVER dag! 

Klassen har rykket sig!!! 

3. Klassen kommer ikke på overnatning før ferien, men Marianne har lovet en 

hyggedag hjemme hos hende, før vi går på ferie. 

4. Alle elever i 7. klasse har en mappe på skolen med individuelle opgaver til 

stavetræning. 

5. Kunne der eventuelt arrangeres en fælles Blå mandag for hele klassen? I så fald 

skulle det være en fridag eller en lørdag – gerne i juni.  

Brug Forældreintra til at lave aftaler! 

 

Referent: Carina van der Steen 

 

Efter mødet var der en kort introduktion til Forældreintra. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Referat fra forældremøde i 8. klasse 
Ikke modtaget. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 



 

Efter at have ligget i træningslejr i den sidste 

halvandet måned pga. OL er vi nu tilbage i 

Spireloppens hverdag. 

Her er blevet leget og hygget ude. I sandkassen 

er der blevet lavet kager og sandslotte. Hulerne i 

skoven er blevet brugt, som gode gemmesteder. 

Løbehjulene og mooncars har suset frem og 

tilbage i stor fart. Boldene på basket og – 

fodboldbanen har fået nettet til, at blafre. 

 

Nina har haft gang i sit altid succesfulde bolsjekogeri 

her er der blevet produceret de flotteste og lækreste 

slikkepinde. Alle børn får mulighed for, at lave deres 

egne bolsjer og slikkepind.   

I SFO køkkenet er der blevet sludret og spist dejlig 

eftermiddagsmad. 

I går torsdag havde vi bål, hvor der blev serveret lækre 

popcorn. 

 

Den 11. maj har vi vores årlige dyredag her er der mulighed for, at 

medbringe sit kæledyr. De små dyr, som kaniner, rotter, mus, hamstre, 

slanger og edderkopper med flere, skal medbringes i bure. De kan 

torsdag morgen stilles op i stalden, i SFO-tid vil vi så tage dem frem, og 

hygge med dem alle.  

 

De større dyr skal vises frem sammen med mor 

og/eller far. Som noget helt nyt i år vil vi samtidig med dyredag 

have forældrekaffe. Nyd kaffen og lidt mundgodt, mens hund, 

kat, hest og gedebukken bliver vist frem. Det skoleårets sidste 

forældrekaffe så kom endelig og støt op, det går til et godt 

formål.  

                                                                                                                                  

 Da vi onsdag d. 13. juni 2017 skal på afslutningstur for 3. klasse har vi brug for noget 

forældrehjælp til pasning af børnene i SFO om eftermiddagen fra kl. 13.  

Rasmus og Lene vil også være, at finde i SFO’en. Så vi har brug for to voksne mere, hvis I 

sidder og tænker det lige noget mig så giv os endelig besked herom.                                    
I ønskes alle en rigtig god weekend 

 

Fra Spireloppen.  


