
8. juni 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 702 

    

Næste uger: 
11.  juni 

12. juni 

13. juni 

 

14. juni 

 

15. juni 

 

 
9.kl. Skr.prøve-Samf.fag 

SFO-møde 

Lærermøde 

Strand/Skov-tur SFO 

1.kl. fælles reng. Indskol. 

Bestyr.møde 

9.kl. sidste skoledag 

 

Mærkedag: 
09. juni  

10. juni 

12. juni 

 

 
Nikoline  5.kl. 

Karen & Signe  1.kl. 

Mads  2.kl. 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

                           

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2012 

 
11/06-

12 

Samfundsfag Vibeke Høy 

+ 

Lars Simonsen 

Skolerne i Nyk. 

9.kl. 14 stk. Kl. 8.00 

 

13/06-

12 

Fysik - kemi Palle Andersen 

 +  

Anne Findlay 

9.kl. 14 stk. Kl. 8.00 

 

 

OBS - MOBILER MÅ IKKE MEDTAGES I PRØVELOKALET !!! 
 

 

 

OBS – OBS - OBS 

9. klasse har sidste skoledag fredag den 15. juni 2012 kl. 9.00 – 11.00  

– husk evt. skiftetøj og håndklæde. 
 

 



 

Nyt fra Skolens kontor.  

 

 
                          Vallekilde d. 24. maj 2012 

 

 

VIGTIGE INFORMATIONER: 

 

Har I skiftet telefonnummer – adresse eller andre ændringer til vores ”gule 

informationsfolder” er det MEGET vigtigt at få dette meddelt kontoret – senest i uge 

25 – da vi skal have folderen trykt i uge 27. 

 

OMSORGSSEDLER: 

I år har vi uddelt omsorgssedler ”gul” for kommende skoleår – vi beder om at få dem retur 

inden sommerferien.  

 

SFO – afmelde – eller ændre gå-hjem tider. 

I så fald jeres barn ikke skal have samme ”gå-hjem” tider i kommende skoleår, beder vi om en 

tilbagemelding. 

 

Alle kommende 4.kl.s elever er ikke tilmeldt SFO, med mindre kontoret er orienteret 

herom.  

Sidste frist for tilmelding/ændringer vedr. SFO-tid er d.22.juni 2012. 

 

 

FRIPLADSTILSKUDSANSØGNINGER bliver udleveret efter sommerferien. 

 

 

VEDR: SKOLEFOTO. 

Vi har planlagt fotografering for kommende skoleår – det bliver:  

Den 10.+11. september 2012. Sedler efter sommerferien. 

 

Kontoret er åbent dagligt mellem 8.30-14.00 frem til 29.juni 2012. 

 

Kontoret åbner igen mandag den 6.august 2012 kl.09.00. 

 

 

Hilsen Kontoret 

Tina og Helle 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vi inviterer alle nuværende og tidligere kollegaer, elever, forældre, samarbejdspartnere og hvem 

der eller har lyst til at komme og sige tak for nogle helt fantastiske år på Friskolen. 

 

 Dagen starter med en reception fra kl. 16:00 til 18:00. 

 Klokken ca. 18:00 går aftenarrangementet i gang. 

 

- Skolen vil være vært med en let anretning af sandwich og grønt. 

- Der vil i løbet af aftenen komme indslag og de der har noget på hjertet skal være 

velkomne. 

- I Lisbeth og Stefans ånd, vil der blive tændt op i bålene og der vil være snobrøddej til 

børnene. 

                                                                                                 

 

Der kan under hele arrangementet købes vand, øl og vin. 

 

Af hensyn til indkøb, bedes tilmelding til aftenarrangementet meddelt skolen på mail:  

fest@vh-friskole.dk eller til skolens kontor på 59 65 68 34 senest 15. juni 2012. 

 

 

På festlige gensyn 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

Afskedsreception og fest for 

Lisbeth og Stefan 

Fredag den 22. juni 2012 

på Vallekilde-Hørve Friskole 

 

- Som bidrag til denne aften, beder vi alle 

medbringe kaffe/te, samt en kage eller evt. lidt 

frugt til Vallekilde-Hørve Friskoles største 

dessertbord. 

Huskeseddel: 

 Kaffe/te 

 Kage eller frugt 

 Tilbagemelding 

mailto:fest@vh-friskole.dk


 

Frivillig musik og musikskole 

Jeg har nu sammensat de frivillige musikhold samt spilletidspunkter for musikskole-børnene 

ud fra de tilmeldinger, der er løbet ind.  

Jeg har hængt listerne med de frivillige musikhold op i indgangen - her kan I checke, om 

jeres barn er tilmeldt.  

Hvis jeres barn gerne vil tilmeldes disse hold, er det forholdsvist uproblematisk, da timerne 

er lagt fast. 

Mht. musikskoleundervisningen er det en større kabale at få lagt undervisningen, så det 

passer med den øvrige undervisning.  

Derfor bedes I checke nedenfor, om jeres barn er tilmeldt - hvis ikke (og det vel og mærke 

er meningen :-), bedes I sige til MEGET HURTIGT. 

(Bemærk, at det er børnenes kommende klassetrin, der er angivet) 

 
Klaverundervisning hos Bente: 
Jeppe, 1., Silje, 2., David, 6. , Nikoline, 6. , Camilla, 9., Emilie 6. 

Klaver-/sang-/saxofonundervisning hos Maud: 
Birka 9., Karoline 9., Alexander 9., Sofie 7., Freja 4., Amalie 7. 

Tromme-/bas-/guitarundervisning hos Mathias: 
Birk 1., Tobias 2., Philip 5., André 5., Mathias 6. 

Mange hilsner 

Isabel 

                                       

 



 

Udeaften på Friskolen 
Mandag d. 18. juni 2012. 

Kl. 17.00 
 
Vi gentager mange års succes og arrangerer en udendørs arbejdsaften. 

 
Vedr.: udendørsarbejde: Klippe og beskære i bedene  
    Luge overalt    
    Klippe hæk        

Skovrensning  
    Klippe/save i skoven  

Oprensning af bålplads  
Malerarbejde 
Flække brænde 
Og meget mere 

 
Vi vil inden den 18 juni 2012 kontakte nogle ”formænd”, så der er nogle, der kan sætte jer i gang. 
Medbring venligst selv værktøj til det I vil lave. 
Hvis I har særlige ønsker i forhold til områder eller arbejdsopgaver kontakt venligst Stefan. 
 
Hvis I ligger inde med hækkeklippere, buskryddere, motorsave så medbring gerne. 
 

Mødetid: Kl.17.00 
kl. 17.00.-.18.30  Arrangerede lege for børn  

kl. 19.30 – 21.00  Bålhygge  

 
Mad: Der er mulighed for at købe pølser med brød og salat til en rimelig pris – så  
aftensmaden hjemme kan måske klares nogenlunde let. 
”Grillen” er åben fra kl. ca. 18.30-19.30 
Madkurven kan naturligvis medbringes. 
Øl og vand kan købes. Kaffe bedes medbragt. 
Vi forventer at aftenen slutter senest kl.21.00 
 
Tilmelding: Senest onsdag d. 15. juni 2011 til gruppelæreren.  
 
De bedste hilsner 
 
7. & 8 kl., Vibeke, Jesper og Stefan 
 

Udeaftenarrangement den 18. juni 2012 
 
 
Tilmelding  Vi kommer ________ personer 
    Vi kommer ikke _______ 

   Vi handler i grillen _______ 
 
 
 
Elevens navn _____________________      Underskrift ____________________________________ 
                                                                                                               (venligst læseligt) 
 
HUSK: Sedler bedes også afleveret, selv om I ikke kan komme 



 

Søndag d. 3. juni 

Kære Fredagsbrev/Kære Friskole familier    

Solen brænder ned på de dampende grusveje hvor tordenstormen fra i går har spildt vilde 

mængder af vand. Landkrabberne ligger udsplattede fra de biler som kørte om natten, og 

folk vandrer under kokospalmerne og mandeltræerne hen i mod kirken. Det er søndag i 

Belize. 

Lige pludselig er det blevet juni måneden og om få uger flyver vi tilbage fra vores store 

oplevelse-, studie- og arbejdstur. De tre måneders rejse i USA har vi dokumenteret i flere 

tusinde billeder og vi vil aldrig glemme den storslåede natur – især i Wyoming, Utah, Arizona 

og Californien – og de søde og gæstfrie mennesker vi har besøgt. Børnene blev undervist og 

lavede opgaver hver dag på vores USA rejse – både en-gangs dansk, engelsk og matematik 

opgaver som vi købte i Danmark, naturfagsopgaver man fik i nationale parkerne for at bestå 

”junior ranger” programmet, og hjemmelavede studier omkring USA's historie og kultur, 

Latinamerika og det spanske sprog. 

At føre dagbog og vedligeholde en ”blog” var også opgaver som vi brugte mange timer på hver 

uge, og mens vi rejste i Mexico og Guatemala, fortsat vi med at skrive om vores oplevelser 

hver dag. Men da vi kom til Belize i slutningen af oktober, kom børnene i skole med det 

samme, og har haft rigeligt med lektier – derfor blev dagbøgerne lagt på hylden. Siden har 

det mest været Pernille som har ført fotojournal og vi har en gang i mellem skrevet om vores 

hver-dag og vores tur i Belize, samt mange lange breve til familie i Danmark. Mens vi har 

været i Belize har vi fået besøg af tre af Pernilles søskende, hendes forældre og tre af 

familiens venner, samt en af Clarks venner og Clarks forældre. På et tidspunkt var vi godt 

træt af gæster i vores lille lejlighed, og klar til at vende tilbage til vores Beliziske hverdag! 

Men det har også været en gave at kunne dele lidt af ”vores Caribiske hjem” med de, som 

kender os så godt. 

Skolen og arbejde har været noget helt andet, end vi var vandt til. For eksempel, hvor Clark 

underviser fire klasser i matematik, naturfag og samfundsfag, har eleverne fået cirka 30 

karakterer per elev per fag bare i det andet semester, plus ”make-up” arbejde når de får 

dårlige karakterer. Man underviser som lærer og laver lektier som elev næsten kun for 

karaktererne (”teaching for the test”) og det har krævet ekstra fra Clarks side at få lov til 

at lave forsøg med eleverne, fortælle historier, sætte emnerne i perspektiv og føre dialog 

med børnene om deres land, deres familier, liv og drømme. Baldur, Laura og Amanda har 

oplevet noget så langt fra friskole verdenen som man kan forestille sig – lærer som prygler 

børn og ydmyger de drenge som har det svært, er tykke eller bare glemmer at sige ”yes, Sir” 

foran klassen; børn som stjæler og slås konstant; et konstant pres for at lave lektier - ikke 

for at lære noget men for ikke at få en eftersidning og gøre rent på toiletterne om lørdag; 

og på Amandas skole, børn som stikker hinanden med kniv. 



Men der har også været de gode og søde kammerater, de lærere som prøver at nå ind til 

børnene, og de spændende opgaver ind i mellem. Og skolen ønsker at få forældrene til at  

være en del af skolens liv med samtaler, juleteater, fundraisers, m.m., men der er ikke meget 

overskud hernede.   

På lærerværelset har hver lærer et bord, begravet i opgaver og opslagsbøger, og når det er 

meget varmt, lægger lærerne deres hoveder ned og sover. I væggen synger der en frø og en 

kattefamilie bor under gulvet. Mange gange har kollegaerne vist interesse for Danmark og 

danske skoler og fortalt om deres ønsker for deres familier og karrier. 

Pernille har også arbejdet ca. 4 dage om ugen på mobilklinik og besøgt Maya landsbyer 

sammen med sygeplejersker og læger fra Belize, Cuba og Guatemala. Hun har været med til 

en kejsersnits-fødsel, mange besøg til gravide og nybagte mødre, præventive besøg med 

ernæringspakker, vaccinationer og ormekur, og ind i mellem udredning af nogle grusomme 

ulykker som sker med motorsav og machete på markene. 

Vi er tilbage i Danmark d. 20. juni og vil besøge skolen før sommerferien (Clark er også med 

til dimissionsfesten og lærermøderne den første uge i børnenes sommerferie). Vi vil ønske vi 

kunne tage en kokosnød, en mango, en habanera chili og en chokolade fadøl med hjem til hver 

af jer, men I må nøjes med en varm hilsen fra det tropisk Belize i Centralamerika. 

 

KH Clark, Pernille, Laura, Baldur, Amanda     og den vandrende pind 
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 29. maj 2012. 

Undervisningsmiljø. 

Der blev i februar gennemført en undervisningsmiljøplanundersøgelse blandt alle elever på 

Vallekilde-Hørve friskole. Resultaterne er nu blevet samlet og konklusionen bliver lagt på 

skolens hjemmeside. Hver hjemgruppelærer for resultatet for deres egen klasse udleveret, 

samt de enkelte teams får for deres samlede gruppe.  

Skovbørnehave.  

Vi afventer svar på vores ansøgning om godkendelse af Skovbørnehaven fra Odsherred 

Kommune.  



Vores ansøgning er på børne- og ungeudvalgets dagsorden på mødet 7. juni og er indstillet til 

godkendelse. 

Samtaler til kommende Skovbørnehave. 

Vi afholder samtaler til ansættelse af pædagoger til Skovbørnehave 11. og 12. juni.  

Friskolernes dag. 

Som et fælles initiativ for friskolerne i Odsherred Kommune, afholdes friskolernes dag 

lørdag d. 6. oktober. Hver skole laver et program for aktiviteter og fremvisning på egen skole 

og vi laver fælles markedsføring.  

Friskolernes dag er en del af det samarbejde, der blev sat i gang mellem kommunens 

friskoler i efteråret 2011, og skal være med til at fremme kendskabet til friskolerne. 

Fordeling af time til specialundervisning. 

Vi har modtaget afgørelse om tildeling af støttetimer til specialundervisning. Vi må desværre 

konstatere, at vi kun har fået tildelt 15 % af de søgte timer. Når der søges timer til hvert 

enkelt barn, vurderes barnets behov for støtte, og friskolen forpligtiger sig til at yde det 

antal timer der søges om, også selvom vi kun modtager støtte til de 15 %, hvilket betyder at 

de resterende 85 % står for Friskolens regning. 

Afskedsreception og –fest for Lisbeth og Stefan 

Alle yngste børn har fået en indbydelse til afskedsreception og – fest for Lisbeth og Stefan 

som afholdes fredag d. 22. juni. Vi har udover nuværende elever og forældre inviteret 

skolekredsmedlemmer og samarbejdspartnere. Vi har på skolen ikke kontakt til alle tidligere 

elever og forældre, så vi beder jer sprede budskabet. 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer til en hyggelig aften, hvor vi kan sige: ”Tak for 

Vallekilde-Hørve Friskole – vi skal nok passe godt på den” 

I forbindelse med festen har vi brug for lidt hjælp til nogle forskellige opgaver. Vi har bedt 

nogle forældre administrere opgaver, så håber i som altid er klar til at bakke op hvis I bliver 

kontaktet.  

Der skal bl.a. bruges hjælp til: 

• Kagebagning til receptioner 

• Bålvagter  

• Hjælp til klarrøring af skolen lørdag formiddag. 

Har I lyst til at melde jer til en af opgaverne, så giv kontoret besked, så formidler de det 

videre til bestyrelsen. 

Referat Lisbet T. Jensen 

 

 



 

Så er det ugen hvor Spireloppens fantastiske cirkus forestilling har præmier. Vi glæder os 

og børnene har øvet og gjort alt hvad de kunne for at lave et super show for jer.  

Så kom glad TORSDAG D.14.06 KL.15.30.  

Der vil være alt fra linedansere, jonglører, heste, hunde, klovne, stærke mænd og 

tryllekunstnere. Hvis vejret er godt bliver det uden døre og ellers i Baunen.  

Så tag tøj på efter forholdende. 

 

Vi gør alt hvad vi kan for at det hele skal blive klar til torsdag. Hvis nogen har mulighed for 

at komme og hjælpe os mandag hvor vi holder generalprøve og torsdag hvor vi senere på 

dagen har forestilling er det MEGET velkomment. 

Det vil frigive vores hænder og tid til at hjælpe ungerne endnu mere til at få et fantastisk 

show og ikke mindst en super oplevelse det er at være med i sådan et cirkus.  

Så meld dig hvis du har tid og overskud. 

Vi holder generalprøve hvor det er VIGTIGT at ALLE  børn der deltager i cirkusset er med. 

Derfor må vi opfordre de forældre der har tidligere tider til at vente med at hente deres 

børn til ved 15.30-16 tiden. 

Alle børn må selvfølgelig blive torsdag når vi har forestilling også selvom de ikke har tid til 

det normalt. 

Strandtur på onsdag, så husk solcreme, tøj der passer til vejret og glade børn   

Vi tager afsted fra skolen kl. 12.45. 

 

Sidste frist for sommerferie tilmelding er nu på MANDAG den.11.juni 2012 


