
31. august 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 707 

    

Næste uger: 
3. september 

 

4. september 

 

 

 

 

5. september 

6. september 

 

 

7. september 

 

 

 
VH skoleledermøde kl. 14 

Naturens dag 3.- 6. sep. 

NR til netværk. RR 

Forældrerådsmøde i 

Skov-bh. kl. 17.00 

Forældremøde bh.kl. 

Forældremøde indskol. 

Fagdag nat/geo. 

CR kursus 

PA kursus 

EG Fri 

EG Fri 

HVG-dag 

Mærkedag: 
3. september 

7. september 

 

 
André  5.kl. 

Josefine  6.kl. 

 

 

 

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

Så er Vallekilde-Hørve Friskole en del af hjertestarternetværket. 
Det vil sige at nu kan alle se at vores skole har en hjertestarter som kan benyttes i alle 

tilfælde af hjertestop i nærområdet. 

                 
Odsherred Børne-& ungdoms filmklub. 
Børnene har i dag fået tilmelding til filmklub med hjem i tasken. 

I skal tilmelde jer på www.dabufbio.dk/odsherred ellers kan I tilmelde jer på skolens kontor 

senest fredag den 7. september 2012 – tilmeldingen skal afleveres i en lukket kuvert med 

tilmelding og lige penge. 

Hilsen  

Kontoret 

http://www.dabufbio.dk/odsherred


 

 
BØRN PÅ FRISKOLEN EFTER SKOLETID 

 

Vi har været nødt til at forholde os til den kendsgerning, at vi har et antal børn til at vente 

efter endt undervisning. Nogle venter efter aftale med forældre, så de kan følges hjem med 

storesøster eller storebror, andre venter på legekammerater og atter andre leger bare så 

godt, at de gerne vil blive lidt længere.  

Derfor føler jeg mig foranlediget til at gentage nedenstående : 

 

Det er dejligt, at børnene er glade for deres skole og gerne vil blive og lege, men 

desværre er det nødt til at være sådan, at skolens forventninger er, at børnene går 

hjem efter skoletids ophør, og at busbørn tager den førstkommende bus hjem. 

 

Vi vil gerne imødekomme forældres ønsker om, at søskende kan følges hjem. Når børnene er 

på VHF efter undervisnings ophør, er de imidlertid i et slags ingenmandsland – ingen voksen 

har ansvar for dem, og det duer ikke. 

 

Der kan være andre årsager til, at det er nødvendigt at vente til ex. kl.14.00, og det vil vi 

selvfølgelig gerne imødekomme så vidt muligt.  

 

Bestyrelsen har efter indstilling fra SFO og undertegnede tidligere besluttet, at disse børn 

hører til i SFO-regi, og at I derfor kan købe et pasningsmodul til samme pris som 
morgenåbningen – kr.229,00 pr.måned. 
 

Da der er mange børn i SFO’en netop på dette tidspunkt, beder vi om, at I kun benytter 

denne ordning, hvis det er absolut nødvendigt.   

Ligeledes beder vi jer om at gøre jeres barn opmærksom på, at det selvfølgelig foregår på 

SFO’ens sædvanlige betingelser - samling og diverse aftaler med det enkelte barn. 

 

Dette pasningsmodul dækker perioden 11.50 til ca.14.00( når bussen kører). Har I brug for 

længere ventetid, må barnet tilmeldes til ordinære SFO – priser. 

Eksempel : Hvis storebror/-søster har fri fra skole kl. 11.50, så kan han/hun senest tage 
hjem sammen med lillebror/-søster med busserne, der kører  ca. 14.00. 
 
Hvis I ønsker at gøre brug af denne ordning, aftales dette med Helle. 

 
Leg på skolen efter lukketid (17.00) foregår på forældrenes ansvar og er helt OK 

Vi håber, det bliver til alles tilfredshed. 

 

 

Vibeke  

 

 



FÆLLES ”FODSLAW” 

August 2012-2013 
 

Udover, at vi fastholder VHFs vedtagne værdigrundlag, har lærere og SFO – medarbejdere 

for dette skoleår sat sig nedenstående indsatsområder.  

 

INDSATSOMRÅDE -  undervisningsparate børn: 

 At de er veludhvilede 

 At de har spist morgenmad 

 At skoletasken er pakket til fagene (se den gule 

folder) 

 

 

- attitude i undervisning, i frikvarterer og i SFO blandt 

børn og voksne: 

 At alle deltager aktivt i timerne 

 At alle er opmærksom på at de er rollemodeller og 

yder til fællesskabet 

 At alle er opmærksomme på at inddrage alle i 

fællesskabet 

 At alle benytter et respektfuldt sprog 

 

 

- skole – hjem samarbejdet: 

 At Fredagsbrevet/ugebreve bliver læst i alle hjem 

 At der svares på henvendelser til tiden og at 

deadlines overholdes 

 At sedler afleveres til tiden 

 At forældre deltager i forældremøder og – 

arrangementer 

 

SFO- medarbejdere, lærere og Vibeke 

 
        
 
UDFYLD VENLIGST OG AFLEVER TIL HJEMGRUPPELÆRER ELLER PÅ KONTORET  

senest  d.03.09.2012…………………………………………………………………………………………………… 

 

Barnets navn : ____________________________  klasse : ______________ 

Vi har  hjemme læst og drøftet dette indlæg ____ 

 

Underskrift : ____________________________________________________ 

 

 

 



 

”Friskolerne i Odsherreds dag” 
Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 10-13 

holder vi ”åbent hus” på vores skole. 

 
I samarbejde med andre friskoler i Odsherred, afsætter vi lørdag den 6. oktober til at 

gæster, venner, familier og bekendte kan komme og se skolen og være med.  

 

Vi har valgt at ugen op til, skal være en PMU uge med overskriften ”Vores skole”. 

Da vi gerne vi vise vores skole fra dens allerbedste side, har vi en drøm om at have 

arbejdende værksteder på selve dagen. 

Det kan være koncerter, koret som optræder, teater, rundvisninger på skolen af børn og 

hygge omkring bålet og meget mere. 

For at det skal lykkes, er det et stort ønske at alle kan deltager de 3 timer arrangementet 

varer. 

Samtidig får I mulighed for at se alt det spændende vi har arbejdet med i PMU ugen. 

Gruppelærerene vil gerne have besked, hvis der skulle være børn som ikke har mulighed for 

at komme lørdag den 6. oktober 2012 

 

Nille  

 

 

********************************************************************* 

 

 

OBS PÅ LUS 

Tjek jeres børn for lus  
 

 

   



 
 

 

 



 

Nyt fra IT udvalget 

IT udvalget mangler nogle forældre med IT kompetencer, som kan bidrage til løsning af 

nuværende og kommende opgaver, såsom netværk, hardware, software, installation og 

opsætning af PC ér osv. Vi plejer at mødes 3-4 gange om året, det plejer at vare 2-4 timer  

Det er ikke IT ingeniører vi har behov for, mindre kan gøre det. 

Skolen vil meget gerne modtage PC udstyr, som fladskærme med kabler, stationære 

computere og mus, hvis der er nogen som skal skifte deres PC 

Også gerne hvis nogle har kendskab til firmaer der skal udskifte PC udstyr f. eks. bærbare 

computere, som kunne donere det gamle udstyr til skolen 

IT udvalget (Steen Storgaard og Clark Pratt) 

 

****************************************************************************** 

 

 

Skovbørnehaven. 

 

Så er det tid til nyt fra skovbørnehaven til Friskolens forældre. 

Vi har haft en forrygende start med super glade børn, stor forældreopbakning og højt 

solskin. 

 

                    

Vi er blevet begavet fra nær og fjern både med legetøj, materialer og hjælpende hænder. 

Folk står nærmest i kø for, at hjælpe os godt på vej og det er vi super glade for.  

Det er med til, at give os følelsen af, at vi ikke står alene, med denne spændende opgave det 

er, at starte en Skovbørnehave ved Vallekilde-Hørve Friskole. 



 

 

Vi vil her rette en stor tak til de forældre, der har været med i børnehave udvalget, vores 

nye kollegaer, elever på Friskolen, Stefan og Lisbeth og alle jer andre, der støtter os på 

vores nye arbejdsplads. 

 

                       

 

Vi har nu været i gang i lidt over tre uger, vi har lært hinanden godt at kende og dagligdagen 

er ved, at tage sin form. 

Dagen begynder med “godmorgen” sang og efterfølgende formiddags aktiviteter igangsat af  

de voksne. Aktiviteterne foregår mandag - torsdag uden for hegnet. Vi bruger meget 

området, hvor den permanente bygning skal være. På græsplænen leger vi sociale lege, i 

hviskeskoven bygger vi huler og klatre i træer, vi bestiger hesteskoen, har samling med 

fortælling og sang i halmhytten og så har vi vandret og nydt udsigten på/fra stubmarkene 

omkring Friskolen. Vi fisker efter snegle i søen og spiser frokost ved Shelters. Ved middags 

tid, går vi tilbage til vores base indenfor hegnet.  

 

I vognen bliver der gjort senge klar til sovebørn og de bliver derefter puttet af en voksen 

med historie læsning.  

De børn, der ikke skal sove, fordyber sig i små lege med og uden legetøj, i Lavoen eller på 

græsset, alene eller med de voksne. En til to gange om ugen, bager vi brød på bålet til 

eftermiddags mad. Kl. ca. 14.30 åbner vi lågen for SFO børnene, dem har vi meget glæde af. 

De er rigtig søde og gode til, at lege med os. Det sker dog også, at SFO børn og de større 

skolebørn kommer forbi i deres frikvarter. 

 

                    

 

 

 



 

Forleden dag fik vi besøg af 7. Klasse, der forærede os, en masse flotte fugle og andre dyr 

som de selv havde lavet. De pynter nu vores hegn og gir os mange gode og lærerige samtaler 

om, hvad dyrene hedder, hvad de spiser, hvor de lever osv. 

 

Fredag er vi oftest på basen hele dagen, fredag er også den dag, hvor børn og voksne øver sig 

i, at lave bål mad. Indtil videre har vi lavet bagte bananer, grillet majs og bagt pizza.  

 

 

                  

 

Skovbørnehaven har samme åbningstider som SFOén, men vi lukker og slukker, når det sidste 

barn er gået hjem som pt. er kl. 16.30. Det betyder dog ikke, at personalet holder fyraften. 

Vi er i fuld gang med, at færdiggøre/ planlægge vores års læreplan, børnemiljøvurdering, 

dagligdags aktiviteter, årsplan og div. projekter.  

 

                   

 

Det var lidt fra os i Skovbørnehaven. Har i spørgsmål eller har i bare lyst til, at komme ind 

bag hegnet for at se, hvordan vi bor, er i meget velkommen. Det vil glæde os, at vise vores 

base frem og svare på evt. spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen fra alle os: 

Alexander, Benjamin, Benjamin, Dag, Diego, Linnea, Lærke, Malte, Nanna, Oskar, Silje, 

Tristan, Dinie, Linda og Simone. 

 

 

 



 

  

Bål og snobrød har været på programmet i denne uge og igen har vi været meget ude. Vi 

nyder at det stadig er lunt og ungerne boltre sig i skoven, graver tunneller mm i sandkassen 

og tager en slapper i hængekøjen. DET ER EN SKØN TID  

 

Hverdagen i Spireloppen kan være travl og der er mange børn. Et af vores ønsker er at 

børnene lære at tage ansvar, både overfor andre og for sig selv.  De skal bl.a. lære at krydse 

sig selv ind og ud og passe på deres ting.  

Derfor håber vi at I som forældre vil støtte op om det og lære børnene at de selv skal 

krydse sig ind/ud og f.eks. selv hente og bære deres skoletaske mm.  Dette vil understøtte 

vores pædagogik og hjælpe os i en til tider travl hverdag. 

 

 

 

Vi mangler stadig nogle forældre til at lege med ungerne følgende dage: 

Torsdag D. 6.9 kl. 12.10 – ca. 15.30 

Fredag D. 7.9 kl. 12.10 – ca. 14.30/15 

Mandag D. 8.10 kl. 13.00 – ca. 15.30 

 


