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Skolefoto den 18. – 19. september 2017: 

Husk: at alle børn skal medbringe en udfyldt og underskrevet 

fotoseddel til fotografen 

 

 

Se alle de nye billeder der er lagt på skolens hjemmeside ! 

 



Fra bestyrelsen  

Dorthe Skov-Lindquist har af personlige grunde valgt at trække sig fra bestyrelsen – 

Dorte Helgogaard, valgt som suppleant på generalforsamlingen træder ind i bestyrelsen 

som fuldgyldigt medlem. Vi vil takke Dorthe Skov-Lindquist for hendes engagement og 

store arbejde i hendes bestyrelsestid. 

 

Dansk Friskoleforening  - er en interesseorganisation  for friskoler i Danmark – det 

er ikke kun skolernes forening, men også bestyrelser og forældre der kan henvende sig 

med spørgsmål vedrørende alt om friskoler. 

Friskoleforeningen udgiver som tidligere omtalt også et medlemsblad med meget 

spændende artikler om bl.a.børn/skole/forældre 

Magas ine t  Fr isko len er  med lemsmagas in f or  Dansk Fr i sko lefo ren ing .  

Magas ine t  udkommer o t t e  gan ge å r l i g t  og kan læses  g rat is  v ia  en app,  som f indes på   og  Goog le P lay.  Det  t r yk te 
magas in kan  bes t i l l es  på  www.magasinet fr i skolen.dk  

Nedenstående en smagsprøve på artikel der kan læses i bladet: 

NEJ, DIN DATTERS KLASSEKAMMERATER ER IKKE EN DUM SKID!  

FORÆLDRE ØDELÆGGER KLASSENS FÆLLESSKAB NÅR DE LØBER MED PÅ 
BØRNENES FØLELSER I STEDET FOR AT HANDLE VOKSENT PÅ 
KONFLIKTER, SIGER SSP-KONSULENT. 

AF REDAKTØR PER ØLHOLM 

Artiklen blev bragt i  Friskolen nr.1 , som udkom d. 14.-18. august 2017 

 

ILLUSTRATION STINE MARIA AALYKKE  

  

 

https://play.google.com/store?hl=da
https://www.friskoler.dk/magasinet-friskolen/privatabonnement/
http://magasin.friskoler.dk/friskolen/13/


Vrede og sug i maven. De to reaktioner er nok velkendte for os forældre, hvis 
klassekammerater har overfaldet vores børn fysisk eller verbalt. Og 
automatreaktionen udebliver heller ik -ke over frikadellerne ved køkkenbordet, 
fortæller SSP-konsulent og rådgiver i forældresamarbejde Martin Glud.   

“For mange forældre løber med på børnenes frustrationer uden at kende 
situationen ti l bunds,” siger han og fo rtsætter.  

“Vi beskytter vores unger med næb og klør, men det gavner ikke fælles -skabet 
og dermed børnene på den lange bane.”   

Samtalen burde i stedet afdække barnets historie fra a -z. Og derefter skal 
forældrene gribe knoglen og ringe ti l forældrene hos m odparten.  

“Og det kræver mod. Vores børns opførsel er nok det ømmeste punkt, du kan 
trykke på.”   

Og her når vi frem til forældrefæl -lesskabet. Ifølge Martin Glud kan en 
forholdsvis l i l le investering i forældre -relationer i de små klasser redde børn 
senere.  

“Både børn og forældre er jo i et påtvunget fællesskab, vi ikke bare kan vælge 
fra. Vi må investere energi i at få det t il at virke,” siger han.   

ERIK SKUBBER 
Martin Glud fortæller en historie om drengen Erik, som begynder at være hård 
ved de andre børn. Og hjemme ved køkkenbordet fortæller en kammerat om 
Erik, der bare er ‘træls’. Faren siger t i l sønnen, “om han ikke kan holde sig væk 
fra Erik, hvis han er så dum.”   

“Det er jo ikke et dumt råd for at undgå f lere skub eller slag. Men det løser ikke 
problemet,” forklarer SSP -konsulenten.  

Et par uger senere følger faren op og spørger t i l forholdet mellem sønnen og 
Erik.  

“Det går f int, nu er der ingen der gider at lege med ham,” lyder meldingen.   

“Faren gør så det, han burde have gjort med det samme. Ringe r t i l fa-milien og 
f inder ud af, at Eriks far er blevet udsendt t i l Afghanistan og sønnen selvfølgelig 
er berørt af det.”   

Slutningen på historien bliver, at faren ringer rundt t i l alle familier i klassen.   

“Vi har en fælles opgave her, tal l ige med jeres børn om det,” siger han ti l de 
andre forældre.  

Erik bliver inviteret hjem på skift t i l de andre familier i klassen. Og de tør også 
spørge Erik om han savner sin far.   

“Jeg er sikker på, at Erik f ik oplevelsen af, at han ikke var alene og at der var 
voksne som kunne rumme hans afmagt. Det var forældrefællesskab, når det er 
f inest,” siger Martin Glud.   

 

 



FORÆLDRE FASTHOLDER KONFLIKT 
Kogt ned handler det om kommunikation. Martin Glud oplever at forældre 
optrapper konflikten i stedet for at søge en løsning.   

“De t er forældrenes opgave at blive oppe i hovedet, når junior er følelsernes 
vold,” siger han.   

Han bruger meget ordet ordentlighed . At du omtaler lærere og forældre på 
samme måde, som du selv ønsker at blive omtalt. Og hjælper dit barn ti l at 
nuancere den situation, som hun har gennemgået. Og føler du dine grænser 
overtrådt, så skal du have modet t i l at ringe op og bede om historien set fra 
kammeratens synsvinkel.   

“Det kræver mod og det mod bygges op igennem gode forældrerelationer i de 
små klasser,” siger Martin Glud og fortsætter. “Dén tid I forældre bruger 
sammen i de små klasser, er nok den vigtigste i jeres barns skoleliv 
overhovedet.”   

Og alternativet er meget synligt for SSP-konsulenten. Det er unge, som i 5. -6. 
klasse står udenfor klassens relationer  og allerede der begynder at udvikle 
risikoadfærd.  

“Hvis du oplever et fællesskab, som ikke kan rumme dig, så søger du i stedet 
hen, hvor du bliver modtaget. Og fællesskaber om rusmidler, vold og kriminalitet 
sti l ler sjældent høje krav. Blot du gør som de  andre i gruppen, så får du den 
anerkendelse, som alle higer efter.”   

For Martin Glud er forældrefællesskabet alfa og omega. Også selvom du føler, 
at du holdningsmæssigt er langt væk fra de andre. Eller lever et helt andet l iv. 
Børnene spejler vores ord og handlinger –  og oplever de, at forældrene har lyst 
t i l at være sammen, så har børnene det også. Men hvad så, når jeg er uenig i 
fødselsdage, saftevand i dunken eller kørsel uden cykelhjelm?   

“Vi kan være f løjtende uenige, men alligevel respektere hinanden . Vi er t i lbage 
ved ordentligheden. Respekten for den enkelte families valg, og en enighed om 
spillereglerne i det påtvungne fællesskab.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kære forældre. 
 

Dette skoleårs forældrebankssedler bliver lagt klar i indgangspartiet på mandag, så I 

bedes alle i de kommende uger - skrive jer på det område, hvor I mener, at I kan lægge 

jeres ressourcer på skolen i det kommende skoleår. Overbygningen og indskolingen har 

allerede holdt forældremøder, så I må komme forbi og skrive jer på i løbet af de 

kommende to uger. Inden I skriver jer på, bør I overveje hvilke hold, I melder jer til, da 

det er vigtigt, at det er et realistisk valg. Det er for eksempel nødvendigt, at man kan 

tage fri, hvis man ønsker at hjælpe som vikar, når der er brug for det. Det er også 

vigtigt, at I respekterer, at der er et maksimum af personer på nogen af sedlerne.  

  

 

Oversigt over forældrebanken 2017/2018. 

Medhjælp lejrskoler 

Legeplads fornyelse og vedligehold 

Vikarhjælp SFO 

Vikarhjælp lærere ved planlagte fridage 

PMU-uge hjælp  

Ekstraordinær kontorhjælp 

Plastning af bøger 

Håndværksarbejde af forskellig art - læs yderligere om dette på sedlerne 

Transport 

Græsslåning 

Praktikplads 

Andet spændende 

Vagt ved prøverne 

Madlavning og bagning til forskellige arrangementer 

Vedligehold af skov 

Fondsjægere 

Optælling/oprydning i service i udlejningsskab  

Fotografering ved fællesarrangementer 

Kørsel til genbrugsplads 

IT 
 

Hilsen Bodil 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Skolefoto den 18.-19.september 2017 
Fordeling af tider – foto foregår i Baunen. 

Husk makkerklasse bh.kl.+ 5.kl.  - bliver taget mandag den 18.sep. kl.ca.09.00. 

MORGENSANG bliver afholdt i 

”Multirummet” (overbygningen) mandag og tirsdag 

 
Mandag den 18. september 2017: 

 

Klasse – antal elever Tid Ansvarlig 

Børnehaveklassen  

– 17 

Husk makkerklasse 

bh.kl.+ 5.kl. 

08.30 – 09.05 

 

Bodil 

5.klasse – 19 09.05 – 09.40 Henrik 

6.klasse – 16 09.45 – 10.20 Chenny 

7.klasse – 21 10.25 – 11.00 Peter 

Pause 11.00 – 11.15  

8.kl. – 17 11.15 - 11.45 Marianne 

Opsamling Ca.11.45 -12.00 Personale 

 

Tirsdag den 19. september 2017: 

 

Klasse – antal elever Tid Ansvarlig 

1.klasse – 14 8.30 – 9.00 Mads 

2.klasse – 13 09.00 – 9.30 Alex 

3.klasse – 20 9.30 -10.00 Lenee 

SKOVBØRNEHAVEN 

37 børn 

10.00 – 11.30 Kristina 

Pause 11.30 – 11.40  

4.kl. – 16 11.40 – 12.10 Martin 

9.kl. – 16 12.10 – 13.00 

husk ”fjollebilled”  

Jens 

Opsamling Ca.13.00– 13.30 Personale 

 

 

 

 



Referat: forældremøde i BH-klassen 30. august 2017 
 

Generel intro og velkomst ved Bodil 

Klassens sociale liv: 
 Klassen er kommet rigtig godt i gang med hverdagen  

 Bodil har lagt vægt på at indarbejde gode rutiner fra starten og gør det stadig 

 Selvom klassen består af en stor gruppe børn fra Skovbørnehaven og en mindre gruppe, der kommer 

udefra, er børnene gode til at lege på kryds og tværs – nye relationer dannes og venskaber opstår – 

ingen børn går rundt alene 

 Børnene er desuden gode til at se hinanden, være opmærksomme på hvordan de andre har det og til at 

samarbejde. 

 Det er et stort ”arbejde” for børnene at være startet i skole – det tærer på kræfterne. Bodil og Tine 

forsøger efter bedste evne at tage vare på børnene midt i den nye situation 

 For nogle børn er det svært at sige farvel om morgenen (det understreges at dette er normalt). 

Forældre til disse børn opfordres til at sige farvel inden morgensang for ikke at ”trække pinen ud”. 

 Bodil opfordrer til at der arrangeres legeaftaler på kryds og tværs for at børnene kan få relationer til 

flere forskellige end én bedste-ven. 

 Lene, Susan, Maibritt og Heidi Lund vil komme med udspil til legegrupper 

 Bodil opfordrer til at kommunikation forældre imellem foregår via Intra (på ’opslagstavlen’) 

 Bodil opsummerer at det allerede nu er en socialt velfungerende klasse 

Dagligdagen: 
 Bodil arbejder med at få indarbejdet nogle gode rutiner fra starten (som nævnt)=> det tager tid. 

 Børnene er ved at finde strukturen på dagen og befinder sig godt med det 

 Stort fokus på at børnene får spist deres madpakker (de har 20 min til 10-mad og 30 min til 12-mad) 

 Der spises i ro de første 2-5 min og børnene kan lide dette. 

 Bodil opfordrer til at der ikke er for meget ’nips’ (=småting, der skal pakkes ud) i madpakken => det 

tager for lang tid. 

Skemaet: 
 Hjemgruppetimer: Bodil har disse timer og lige nu handler det om at få klassen tømret sammen. I næste 

uge skal klassen lave familieplakater (børnene skal medbringe billeder!). I hjemgruppetimerne skal 

børnene senere have matematik 

 Børnene skal have NT (natur og teknik) med Mads – uge 4 

 Børnene har også bevægelse i hjemgruppetimerne  

 Musik lægges både i dansk og hjemgruppetimerne 

 ’Eget projekt’ er en mulighed for at børnene kan lave andre ting: spille skak, bygge med klodser etc - en 

pause fra det faglige. 

Dansk: 
 Tine fortæller om klassens skildpadde, Ado, som på skift besøger børnene i weekenden. Ados 

oplevelser/påhit skrives i den lille dagbog, der følger med, og der læses op fra dagbogen mandag i sidste 

time. 

 Der arbejdes med vokaler indtil efterårsferien 

 Tine fortæller, at hun bruger vokal- og konsonanttegn, hvilket børnene godt kan lide. 

 Hun arbejder mere med bogstavernes lyde end med deres navn. 

 Tine præsentere endvidere den læsemodel, hun bruger og understreger, at det er en god idé at læse 

historie højt for børnene samt at snakke om billeder (øger deres ordforråd). 

 Hver torsdag indtil efterårsferien går Tine tur med børnene – medbring turrygsæk!! 



SFO: 
 Pernille fortæller at hun er primær pædagog på klassen 

 Hun understreger også at det er nyt for børnene at gå i skole => mange nye voksne, mange nye børn 

 Pernille opfordrer forældrene til at beregne ekstra tid når de skal hente børn (skoven er stor…). 

 Pernille er ikke så mange timer i SFO mere, som hun har været, pga sit arbejde i timerne => hun 

opfordrer til, at man kontakter hende på Intra, hvis man gerne vil have en snak og ikke har mødt hende i 

SFO. 

 Hvis man sender SFO sms med f.eks. ”mit barn er sygt…” så forvent ikke at få svar (pga travlhed) 

 Forældrene opfordres til at give børnene solcreme med (opbevares i gaderoben) 

Generelt: 
 Bodil opfordrer til at børnene har gode skriveredskaber med og anbefaler tykke, trekantede blyanter (og 

farveblyanter) meget gerne af mærket Faber Castell 

 Ligeledes opfordrer hun til at børnene har gode, lukkede blyantsspidsere med 

 I bh-klassen bruges sjældent/aldrig tusser 

 Husk at læse ugebreve og fredagsbreve på Intra 

Fra forældre: 
 Ivalos mor (Hanne) fortæller, at der er koncert hver 3. uge i Korskirken (gratis adgang) – opfordring til at 

komme forbi en dag. 

 Katrine Ds mor (Lene) fortæller, at Katrine ikke kan tåle mælk og gluten – beder forældrene om at sende 

sms/ringe, hvis der skal deles noget ud i timerne, der indeholder mælk/gluten (så får Katrine noget med 

hjemmefra). 

 Liva Es mor (Susan) opfordrer til at børnene deler sunde ting ud i stedet for for meget slik/kage (Bodil 

fortæller at standarden generelt er god) 

 Astas mor (Louise) foreslår at fødselsdagene slås sammen og opfordrer også til, at man som forældre 

slår sig sammen og er fælles om lidt færre, men ’større’ gaver. 

 Ida Maries mor (Asta) opfordrer til sunde madpakker => forældrene får tit gode historier om, hvad de 

andre børn har med i madpakken. 

 Livas mor (Susan) opfordrer forældrene til at melde sig til forældrefesten. Der er endvidere forslag ude 

om et ekstra arrangement MED børn => forældrerådet vender tilbage med idéer. 

Afsluttende fra Bodil: 
 Der kommer info senere (med tilmelding) til skole-hjemsamtaler i efteråret 

 Husk at aflevere fotosedler! 

 

Tak for i aften ! 

 

 

 
 



 

Referat forældremøde i 1. klasse 
Tirsdag den 29. august 2017 kl. 17:00 

 
Valg af referent 

Asbjørn (Thorbjørns far). 

 
Hvad sker der i klassen? 

Mads byder velkommen og indleder: 
 Vil gerne vise nogen af de ting, som børnene knokler med, og som forældrene skal være med til at hjælpe 

med. Det er udfordrende at komme i 1. klasse; der er ikke nogen uoverstigelige problemer, men klassen er 

enormt spredt fagligt. Nogle synes det er svært at komme i 1. klasse - børnene skal finde ud af, hvad de skal 

gøre, når de skal løse en opgave.  

 Der kommer snart individuelle elevsamtaler. 

 Mads viser et eksempel på en opgave: Klip talbrikker ud og lim dem på et stykke karton. Nogle kender ikke 

tallene, kan ikke styre limen. Nogen har check på det (lige tal, ulige tal), andre har givet op og har svært ved 

tallene mellem 1 og 5.  

 Elevudsagnene viser, at alle børnene kan finde ud af at sige, hvad der er svært-  der er fint, også når man 

kun har gået i skole i to uger. 

 Spørgeskema i 1. klasse - Hvad er godt og skidt? 

o Godt: 

- Lejrskole på top-3-listen for mange. 

- Undervisning udenfor. 

- Fodbold (uden at være den mindste spiller). 

- Godt at have fået Mads som lærer. 

o Skidt:  

- Larm i klassen. Der er børn som råber og skriger. De larmer med deres ting, stole, penalhus og alt 

der kan lave lyd. Mads laver Time Out og skriger selv et normalt spørgsmål. Det synes børnene er 

rigtig sjovt og tankevækkende. 

o Der arbejdes med hvad det vil sige at være rolig? 

- Hvad kræver det for mig at løse en opgave – hvordan kan jeg gøre det selv? 

- Hvordan lytter man til andre mennesker? 

- Der er rigtig meget ”jeg” og ikke så meget ”vi” i klassen. Hvad gøres der konkret ved det? 

 Afslapningsøvelser. 

 Time Outs. 

 Motormille og børnebanden (det handler om at lave en plan). 

 Ord og tal-stafetter. Koncentration kan kun holdes i 20 minutter, så skal der skriftes aktivitet, 

hvilket er OK. 

 

 SFO – en bemærkning fra Tine:  

o Solcreme: Børnene får solcreme ved UV-indeks på eller over 3. Sig til, hvis jeres børn IKKE må få 

solcreme. Det noteres, at ingen melder fra, så alle må blive smurt. 

 
Dansk 

Mads viser figur ”Progression i indskolingen”: 
 Problem: Manglende forbindelse mellem bogstavets lyd og udseende. Ifølge planen skulle klassen have 

været i gang med ”Den første læsning” nu, men der fortsættes med ”Bogstavernes hus” lidt endnu.  

 Progressionen skubbes et par uger, der er fokus på bogstavernes lyde, som skal være på plads. Træner 

mange lydrette ord, som skal lyd-staves. Det går fint.  



 Den første læsning: Børnene er rigtig gode til at genkende ting. Der kommer ord, som forældrene skal øve 

med børnene derhjemme. Også ikke-ordrette ord. 

 Der er vigtigt at træne hjemme. 

 
Matematik 
 Klassen er i gang med første emne: Tal og tælling. Problemer med at genkende tallene, deres værdi og 

rækkefølge. 

 Forældre-lektier: Øv motorik (perleplader er gode), klip i papir, øv tallene 0-20 (der skal kæmpes, hvis der er 

problemer). Gør det på elev-univers.  

 Lektier: Der skrues op med 5 minutter til 15 minutters læsning og 10 minutters matematik, 25 minutter i alt. 

 De knokler med glæde – fuld gas i deres eget tempo. Ingen er bange for at være 7 sider bagud. 

 Der er huller i det grundlæggende – det kan forældrene være med til at løfte. Mange i klassen ville kunne 

læse den første læsning nu. Alle kan læse, når de får bogstavets lyd at vide (navn og udseende skal trænes 

ekstra hjemme). Drilleord der driller ekstra, behøver man ikke træne hjemme. Det bliver også trænet i 

klassen. 

 Nogen af børnene har sagt, at det er så forfærdeligt at øve hjemme. ”Det skal du”, er svaret. 

 Lejr-skole var en rigtig fin oplevelse: Klassen gik 9 kilometer. Børnene er gode til at snakke om, hvordan de 

har det.  

 Kuriosum: Klassen er den mest nat-tissende og grov-pruttende, der er oplevet i mands minde. Børnene sov 

godt, Mads sov ikke. Børnen fremhævede: At spise samme, lege sammen og sove sammen (i 

børnehaveklassen var det at køre i bus og tog). 

 Klassen har et godt potentiale for trivsel. 

 
Årsplaner 
 Er ikke kommet ud endnu.  

 Mads har i 12 år skrevet sætningen ”en døsig bæver” i alle sine årsplaner – tilsyneladende har ingen 

nogensinde læst sætningen og dermed planerne. 

 Friskolens plan er allerede rykket. Den har i øvrigt form af et skema, jf. oven for. Planen kommer på Intra 

snart, ca. 01. september.  

 Årsplanen er vejledende. Giver et overblik over det der skal ske - måske nås det hele, måske ikke. 

 Ugebrevene skal til gengæld læses grundigt! (find bæveren!) 

 

Intro til elevunivers 
 Elevunivers vises på computer. Det er genialt – opbygget som ramasjang. Besøg Skolevejen i bydelen 0.-2. 

klasse. Start op med Uni-login. Børnene ved hvad de skal gøre. Det må spilles ubegrænset.  

 Der er også matematik. Der er også et emne, der hedder ”Tal og tælling”, godt til f.eks. værdi. 

 
Forældrepunkter 
 Kirstine (Thorbjørn): Spørgsmål til Mads: Trivslen i klassen – hvordan oplever du dem sammen? 

o Mads: De er gode til at sige det, når der sker noget. Har ikke oplevet slåskampe. Stop-situationer 

kan være svære at forstå for nogen. Fodbold er en ting blandt drengene. Der er en fantastisk leg i 

gang ovre i stalden, det er 1. klasse, der leger selv. Det gav en del at sove sammen. At sove i sit 

klasseværelse gør, at det er lidt hyggeligt. De snakker pænt til hinanden. Klassen snakker meget om 

figuren ”Hvordan leger vi sammen?”: Der er mange forklaringer og forskellige sandheder, når der er 

sket noget (eks: Cecilie har slået sig). Det er OK at have forskellige oplevelser. Lejrskolen gav 

mulighed for, at nogle børn kunne skifte roller i forhold til det dagligdags. Børnene bliver større og 

øver sig på nye roller. 

 Tina (Albert): Må man have fodboldstøvler på til Vallekilde-Hørvedagen (VHG-dag)?  

o Mads: Man kan have dem med, men det er ikke sikkert, at man må have dem på. Klassen mødes i 

klasselokalet, ingen morgensamling. Tilbage her inden kl. 13. 



 

 
Eventuelt 

 Klassekasse. Restanter nævnes. De ved selv hvem de er 😊 Kontonummeret er: 9889-0000245032. Beløbet 

er 150,- 

 Tine: Hvem er det der er i Festudvalget/arrangementsudvalget?  

o Tabita (Lucas), Brit (Sofie) og Mette (Marie) 

o  Er der en aktivitet under opsejling – fisketur? 

 Forældrene må gerne hjælpe med at få låst op til klasselokale om morgenen, hvis der ikke er åbnet (spørg 

på kontoret), så børnene kan komme ned med deres tasker. 

 Matematikbogen skal helst med hjem om fredagen. 

 Træn på elev-univers, så er det ikke svært at lave en talrække (Elev-univers kan drille på en iPad – bærbar er 

toppen). 

 Træ-blok: Alle børn har en træ-blok. Træblokken lægges på Stigs ”Næsten-vatter”-hylde, når man vil have 

hjælp. Så behøver man ikke at råbe. I ventetiden laver man ”Tonser-mappe”. 

 

Mødet slut kl. 1827 i god orden. 

 

/Asbjørn 

 

 
 

Referat forældremøde i 3. klasse 
Den 28. august 2017  

 
Referent er Stephan Schmidt Gamrath 

 
1. Klassens sociale liv - Det går godt, men er stadig et punkt der arbejdes med vedvarende. De har været glade 
for alt det nye, og virker harmoniske og glade. Der tales meget, … meget, meget. På trods af stilleskiltet!  Der 
arbejdes med det, men det er meget normalt. 
 
2. Dansk - De kommer til at arbejde i "Stavevejen". Når der arbejdes i den tager de nogle sider om ugen. Det er 
ikke dag per dag, men per deres forskellige niveau. Når nogle elever så er hurtigere færdige, får de mere "fra 
skuffen" baseret på hvem de er. Det tilpasses delvist. Bøgerne er "på syn" derhjemme lige nu, men må ellers 
gerne blive i klassen. Så kan vi selv kigge i dem og se hvad børnene "udsættes" for. Vi kan så som forældre aftale 
med børnene om bøgerne skal med hjem. De aftalte sider som der arbejdes med skal gøres færdig derhjemme 
hvis de ikke nås på skolen. 
Der arbejdes med Cooperative Learning strukturer i undervisning hvor de arbejder med at samarbejde 
ordentligt. 
Frilæsning - De kan have bøgerne med hjemmefra eller tage fra kassen. Det var dejligt at se at mange selv havde 
bøger med. 
Der arbejdes i høj grad individuelt med ungerne. 
 



Kasserne er sparket til hjørne for nu. De bliver taget op når der er brug for dem/ tid til dem. 
Der spørges ind til faget "Dannelse" som Alex har.  I skemaet fremgår det som "historie" af tekniske årsager. 
I engelsk arbejdes der med bogen på tavlen. Vi kan gå ind på boost ibog og se hvad der er arbejdet med. 
Det første halve år har 3. klasse håndværk. De skifter til natur og teknik i uge 3/4 og får Alex i det. 
De skal arbejde med figurer der dækkes med ostevoks i starten af året. 
Bevægelse ryger ind i hjemgruppetimerne og Natur og Teknik/håndværk bliver opprioriteret. 
 
 
Klassearrangementer -  
Den 12 november er der fællesarrangement i Legejunglen i Slagelse. 
 
 
Klassekasse - kører den? Vi blev enige om 200 kroner om året til klassekassen. 
Diskussion om facebookgruppe overfor intra? Skolen ser gerne at man bruger intra så meget man kan, og at 
arrangementer lægges ind i på intra. Vi bliver enige om at arrangementer lægges på intra og at man overordnet 
bruger intra til kommunikation. 
Der er PT 5677 i kassen.  
Klassens opslagstavle har en funktionalitet der minder om facebook i forhold til kommunikation. Man kan tillade 
kommentarer til opslag så der hurtigt og effektivt kan kommunikeres. (Efterfølgende er det konstateret, at den 
funktion er ikke en mulighed, red. Lenee) 
 
Solcreme - Børnene får solcreme på kl. 1 hver dag hvis UV indeks er over 3.0. Hvis de ikke skal have det, skal de 
skrives af listen. 
 
Maria rykker rolle fra at være mere generelt på klassen til at fokusere mere på de børn hun er støtte på. Hun er 
stadigvæk på klassen og vil stadig gerne snakke.  ;o) 
 
 
Cl quiz og byt  om spørgsmål om forældresamarbejde. 
 
Forældrepunkt om sociale medier. 
Hvad gør vi med de her ting? Man bliver nødt til at forholde sig til det. 
De kan en hel masse - men ved ikke  ret meget om hvordan det faktisk fungerer. 
Kunne vi arbejde med det i klassen? Sammen med makkerklassen, måske? De kunne lave noget om 
internetetik/hvordan opfører mig på nettet/og at der er de samme regler på nettet som der er normalt.  
Der er gjort mange forskellige tanker rundt omkring i hjemmene, men de er ikke de samme, og det er ikke sådan 
at vi på mødet kommer frem til andet end at devices ikke er fremme mens børnene er på skolen 
I tilfælde hvor der er problemer med sociale medier og deslige (et barn der er blevet drillet online eller 
lignende), tager vi fat i hinanden som forældre, ligesom hvis det have været sket på legepladsen. Husk at man 
udover hinanden som forældre også gerne tager fat i Lenee og Maria. 
Det bringes op at der er en forældrerolle i at tale med børn om hvordan man opfører sig med sociale medier. 
Der aftales at dette punkt tages op igen på næste møde. 
 
Sideløbende er der en diskussion om pigegruppen. Om klassificering via tøj. Der er problemer om påklædning 
blandt pigerne vedrørende at man skal se ud på en given måde for at være med. 
Går der finke og tøsetøs i den? Nogle forældre hører at pigerne er hårde ved hinanden? 
Det er ikke et problem som Lenee eller Maria oplever på skolen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Endnu en fantastisk uge er gået i Spireloppen.  

Selv om den har været ret regnfuld er, der blev leget og 

hygget i stor stil. 

Der er blevet spillet badminton, høvdinge og stikbold i Baunen 

I værkstedet er, der blev kreeret fine halskæder af træ 

amuletter med flotte mønstre på. 

I køkkenet er der serveret 

lækker mad, hvor vi b.la har fået lækre varme æbler 

med kanelsukker.  

I næste uge vil der være bål dag om tirsdagen.  

Onsdag kan dem, der har lyst gå med til Hørve stadion 

og heppe på skole fodboldholdet, der spiller kl. 13.45. 

Kampen slutter ca. kl. 15.00 og vi er tilbage på skolen 

ca. 15.30. Dem der ikke vil til fodbold bliver tilbage i 

SFO sammen med en voksen.   

 

   

Forældrekaffe: 

Vi vil afholde forældrekaffe ca. 4-5 gange om året, lægger 

gerne på fredage eller dagen op til en ferie.  

Vi vil servere gratis kaffe og sælge nybagte lækkerier til en 

god pris, som fx kage, boller og brød.  

Enten kan man nyde det i vores café eller tage med hjem.  

Det er vores 3. klasser, der står for bagning og salget, da de 

skal spare op til en SFO-afslutningstur til sommer. 

Forældrekaffe er en rigtig god måde, at sige god weekend på 

og samtidig får man mulighed for, at få en sludder for en 

sladder med de andre forældre. Så mød endelig op og støt en 

god sag. 

Skoleårets første forældrekaffe bliver fredag. den 29. september, hvor der samtidig er 

legetøjsdag. 

 



 

Vejrhøj-tur den 20. september 2017: 

Vi henter børnene i klasserne kl.12.15, pakker og tisser af.  

Kl. 12.45 kommer der en bus og afhenter alle fra SFO’en for at 

køre os til Vejrhøj, hvor vi skal tilbringe en hyggelig eftermiddag 

med leg, hygge osv. 

HUSK påklædning, der passer til dagens vejr og en drikkedunk. 

SFO’en lukker denne dag kl. 12.45 og hvis vi ikke hører andet 

regner vi med jeres barn deltager på turen. 

Børnene tager deres skoletasker med og de får som sædvanlig 

noget godt at spise og drikke deroppe i skoven.  

Det er så meningen, at børnene skal afhentes i Vejrhøj skoven, 

der vil være sat flag op, så I kan finde os. Der er ingen gå/hjem 

tider denne dag, men jeres børn skal hentes senest kl. 17.00. 

Kørselsvejledning: 

Ud af Dragsmøllevej mod Vindekilde, lige over Nykøbing vejen og 500 m, 

der er en P. plads til venstre.   

Gå op mod skoven og ind til venstre, så kan i se nogle flag.  

Alt efter hvilken tid I kommer, kan det ske at vi alle er oppe på selve 

Vejrhøj og nyder udsigten.  

Vi kan kontaktes på turen på 24770690 (SFO-telefonen) 

I ønskes alle en god weekend 

Fra Spireloppen 

 

 

        


