
28. september 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 711 

    

Næste uger: 
29. september 

01. oktober 

 

 

02. oktober 

 

03. oktober 

04. oktober 

 

Bestyr. arr. kom. bh.kl. 

Praktik  9.kl. 

Skole-hjem ml.gr.  

PMU-uge hele ugen 

Skole-hjem ml.gr. 

Info-aften vedr. byggeri 

Lærer + SFO-møde 

PA – kursus 

Skole-hjem indskol. 

 

Mærkedag: 
30. september 

03. oktober 

 
Kristian  8.kl. 

Thea  5. kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

Husk: 

Fælles rengøring i 6.kl. den 10. oktober 2012 kl. 17.00 – (20.00). 

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

Kære forældre på friskolen  

Vores byggeri af børnehaven er i fuld gang, og det er vi rigtig glade for.  

For at informere om status på byggeriet, vil vi gerne invitere til en info-aften . 

Vi mødes i Baunen: 

Tirsdag den 2. oktober 2012 klokken 19.00,  

 
hvor det vil være muligt at stille spørgsmål i forbindelse med byggeriet. 

 

Til stede vil være: Bestyrelsen, Søren Kirk og Vibeke Høy. 

Skolen vil være vært med øl og vand. 

Vi håber på en god dialog. 

Bestyrelsen 

 

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

 

HUSK UGE 40 (01-05.10-2012) er PMU UGE – alle møder kl.8.05 – 13.00. 

Vi har valgt at PMU uge har overskriften ”Vores skole”. 

Se skema i dette fredagbrevet. 

 



 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. september 2012. 

Ref. Lisbet Thorning 

 

Husk friskolernes dag 6. okt. Kl. 10-13. 

Friskolernes dag er et fælles initiativ mellem friskoler i Odsherred kommune, hvor 

friskolerne åbner dørene for interesserede. Dagen er ikke en skoledag, men vi håber på fuld 

opbakning fra elever og forældre på dagen. Børnene har i ugen op til d. 6. okt. PMU uge, og vil 

vise deres arbejde frem på dagen.  

 

Bestyrelsen. 

Pernille Bruun-Guassora har valgt at træde ud af bestyrelsen, da hun ikke ønsker at stå inde 

for beslutningen om, at bygge, da byggeriet har vist sig at blive væsentlig dyrere for at 

opfylde den gældende lovgivning. Der er i bestyrelsen fuld respekt omkring Pernilles 

beslutning, og vi ønsker at sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 

Jesper Thorning Jensen, forælder til Kathrine 3. kl., Sebastian 1. kl. og Lærke i 

Skovbørnehaven træder ind i bestyrelsen, og har deltaget i aftenens møde. Vi byder Jesper 

velkommen og glæder os til samarbejdet. 
 

Debataften 31. januar 2013. 

Torsdag d. 31. januar 2013 inviteres alle ansatte og forældre til den årlige debataften på 

Friskolen.  

Årets debatemner er ”Vores skole”, mobning og sprog. Debataftenen er vores mulighed for, 

forældre til forældre, at debattere om, hvordan det er vi vil lave skole for vores børn. Så 

sæt allerede nu x i kalenderen, for sammen laver vi friskole. 

 

Fyraftensmøde vedr. byggeri tirsdag d. 2. okt. Kl. 19 i Baunen.  

I forbindelse med byggeriet af Skovbørnehaven, inviterer vi til et fyraftensmøde på tirsdag 

d. 2. oktober kl. 19 i Baunen. Udover bestyrelse og ledelse, vil bl.a. byggeherre Søren Kirk 

være til stede. 

Se endvidere andetsteds i fredagsbrevet. 

 

Udvalg. 

I forbindelse med tilkøb af nyt areal og den kommende Skovbørnehaves bygning, har vi 

nedsat 2 nye udvalg. Forældrerådet, som består af Skovbørnehavens forældre, en ansat og 

en repræsentant fra ledelsen. Derudover er nedsat et Udeområde-udvalg, hvis opgave er 

planlægning og vedligeholdelse af Vallekilde-Hørve Friskoles udeareal.  

Vi vil benytte lejligheden til at rose de eksisterende udvalg på Friskolen; Bygningsudvalg, 

Fondsudvalg, PR-udvalg, Undervisningsmiljøudvalg og Skolekredsudvalg  – det er et kæmpe 

stykke arbejde I gør for vores skole. Udvalgenes opgaver er beskrevet på skolens 

hjemmeside.  

 

  

                                                
 



”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 
 

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

    

Status på byggeri 
Så bliver der gravet på livet løs. Mandag ankom kørepladerne til beskyttelse af græsplænen, 

og tirsdag kom den første gravemaskine. Det er fantastisk, at se hvordan de æder sig 

igennem jorden, og spiser alt på deres vej.  

 

Alt det gravearbejde bliver der selvfølgelig en maser bunker ud af, og hvor gør vi så af dem?! 

I første omgang bliver jorden lagt på det nye stykke jord, og senere skulle det gerne bliver 

til bakker, buler og afretning i vores nye skovbørnehave. Det glæder vi os til. 

 

Derudover kan vi nu oplyse, at der nu er kommet lidt flere aftaler i stand omkring 

håndværkerdelen på byggeriet.  

Det er således Interplan ApS, som skal forestå tømrerdelen, VVS smeden i Riis, der forestår 

VVS-arbejdet, og endelig er det Skelbækmaleren der tager sig af malerarbejdet på 

byggeriet.  

 

Vi har besluttet at afholde et info-møde på tirsdag d. 02.10.12, så der er mulighed for at 

komme op på skolen og stille de spørgsmål man måtte have til byggeriet. 

Der er nu mulighed for at se en tegning af indretningen i børnehaven. Den er hængt op i A3 

format på trekanten i indgangspartiet, så kan vi alle se, hvad vi arbejder hen imod. 

Den færdige bygning bliver helt perfekt, og lige klar til vores små skovtroldebørn. 

 

Vibeke 

 

 



Hej Alle Skovbørnehavebørn og friskolebørn. 
Jeg har lavet en aftale med ”Outdoorcenteret Jagt og Fiskeri” i Asnæs om at få 15 % i rabat 

på vintertøj, regntøj of børnerygsæk fra Fjeldräven – der er bl.a. 15 % på Didrikson og på 

Tuxer, som begge er det absolut førende indenfor det bedste vintertøj til børn.  

%’erne gælder kun på overtøj, regntøj til børn og der er heller ikke procenter på 

udsalgsvarer og andre nedsatte varer, men kom frisk og gør en god handel. 

 

Majbrit Kristensen (mor til Andreas 8.kl og Oskar Skovbørnehaven) 

 

 

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

 

 

IT og børnenes computere 
Der blev efterspurgt til forældremøde om retningslinjer omkring valg af computere når 

forældrene køber til deres børn.  

Skolen bruger Windows og Office Pakken på sine computere, men børnene kan sagtens have 

Mac eller Linux systemer.  

Alle elever har ansvar for at passe på deres udstyr og for at kunne komme på Internettet og 

skrive ud, hvad enten de har Windows eller andre systemer.  

Clark kan hjælpe op til terminsprøver og FSA prøver med at installere printere på elevernes 

PC'er men ikke til hverdag.  

Skolen kan ikke anbefale en bestemt slags bærbare, men vi har en kontakt med meget billigt 

brugt udstyr (f.eks. 1300 kr. for en Lenovo 15" uden software og med lidt slidt batteri) som 

vi synes er udmærket til skolebrug.  

 

Kontakt www.itbrugtsalg.dk (Morten).  Hvis I vil have rådgivning kan I skrive eller ringe til 

Clark - eller spørge ham før morgensang til hverdag. Tlf. 5965 0513, mail 

noankusa@yahoo.dk. 

 

Skolens øvrige politik omkring computere findes i den gule folder.  

 

                                                                          
  

 





Hold nr. Hold 1. Hold 2. Hold 3. Hold 4. Hold 5. Hold 6. Hold 7. Hold 8. 

 
 

Holdets 

overskrift 

 

Slow food 

Økologi 

Kvalitet 

 

 

 

Mette 

21.stk. 

 

”STOMP” 

Ude/inde 

 

 

 

 

Isabel 

9.stk. 

 

Drama/dukkespil 

 

 

 

 

Stefan, Lisbeth, 

Anne 

14. stk. 

 

Filmværksted 

 

 

 

 

 

Palle 

20.stk. 

 

”Forældretræet” 

I relief 

 

 

 

 

Chenny, Pia, Nille 

17.stk. 

 

Udeliv 

Sø/skov/træ 

Mad på bål 

 

 

 

Clark, Thomas 

19. stk. 

 

Rollespil 

 

 

 

 

 

Dorte, Jesper 

22.stk. 

 

”Vores skole” 

Sjov med bogstaver 

 

(Bh.kl.+ 1.kl.) 

 

Bodil, Heidi 

32 stk. 

 

 

Holdets 

deltagere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav B. 3.kl. 

Tobias 8.kl. 

Caja 

Gabriella 

Selma 

Josefine 3.kl. 

Agnethe 

Amalie 3.kl. 

Caroline 3.kl. 

Lene 

Nina 

Dikte 7.kl. 

Alberte 

Mads 5.kl. 

Thea 

Elliot 

Simon 

Andreas J. 5.kl. 

Emilie 5.kl. 

Cecilie 5.kl. 

Albert 5.kl. 

Sebastian 6.kl. 

David 

Alexander S. 4.kl. 

Joakim 

Oliver 5.kl. 

Andreas 8.kl. 

Josefine 5.kl. 

Marie Louise 8.kl. 

Cecilie 7.kl. 

 

Clara 

Freja N. 4. kl. 

Oliver S. 4.kl. 

Sofie 7.kl. 

Emilie 6.kl. 

My 

Lea 

Josephine 6.kl. 

Asta 

Laura P. 

Eja 

Amalie 7.kl. 

Augusta 7. kl. 

Hannah 

 

 

Falke 

Kristian 8.kl. 

Mikas 

Frederik 8.kl. 

Maja  

Mikkel 

Nikoline 

Henriette 

Alexander 6.kl. 

Asker 6.kl. 

Oliver P. 7.kl. 

Magnus 7.kl. 

Oliver S. 7.kl 

William 7.kl. 

Xenia 

Nickolai 7.kl. 

Andreas 7.kl. 

Morten 

Philip E.K. 5.kl. 

Emma 7.kl.  

 

 

Louise 4.kl. 

Freja F. 4.kl. 

André 

Laura J. 6.kl. 

Signe 2.kl. 

Mathilde P. 4.kl. 

Mathilde C. 8.kl. 

Christian 8.kl. 

Jasmin 8.kl. 

Fie  

Emma 6.kl. 

Liva 6.kl. 

Caroline 2.kl. 

Frida 

Emilia 

Dicte 4.kl. 

Kathrine 

 

 

 

Sebastian 8. kl. 

Magnus B.3.kl. 

Magnus J. 3.kl. 

Hjalte 3. kl. 

Mads 3.kl. 

Johnny 

Nickolas 

Karen 

Amanda 

Julius  

Rasmus 

Sofus 

Asbjørn 

Liva 2.kl. 

Lukas 

Silje 

Mathias 6.kl. 

Victor 3.kl. 

Jasper 

 

 

Baldur 

Zander 

Tobias 3.kl. 

Marcus 

Casper 

Jalte 2.kl. 

Asker 2.kl. 

Jeppe 

Frederik 2.kl. 

Hjalte 6.kl. 

Nikolaj 2.kl. 

Matilde H. 2.kl. 

Philip S. 5.kl. 

Thomas 

Mathilde S. 4.kl. 

Sofie 4.kl. 

Jasmin 4.kl. 

Sarah 

Otto 

Oscar 

Andreas W. 5.kl. 

Mathias 2.kl.  

 

 

Agnes hykl. 

Andreas hykl. 

Cecilie hykl. 

Celina  

Christian hykl. 

Elena 

Julie 

Jonatan 

Victor hykl. 

Mathilde hykl. 

Maj 

Mads hykl. 

Isabella 

Jens 

Agnes R.J. 

Anna 

Birk 

Danny 

Emil 

Felina 

Frederikke 

Gustav P. 

Gustav J. 

Mads K. 

Mads S. 

Sebastian 

Sofia  

Sofie 

Søren 

Tilde 

William N. 

William P. 



 
Fællesrengøring 2012/2013 

 

Klasse Uge/år Forældre 

kontaktpersoner 

Områderne 

 9. klasse + forældre  

 Børnehaveklassen 

 43/12 

 23/13 

 Camilla J / Simon B 

 Agnes / Andreas 

 Alle: 

- gangarealer  

- toiletter 

- fællesrum  

 

 3. klasse  

 2. klasse  

 1. klasse  

 39/12 

 49/12 

 10/13 

 Caja / Caroline 

 Amanda/Asbjørn 

 Agnes / Anna 

 Toiletter i kælder 

 Trappe + kældergang 

 Indgangsparti, gang og 

garderober. 

 Fællesrum 

 SFO køkken 

 Specialundervisning 

 6. klasse  

 5. klasse  

 4. klasse  

 41/12 

 3/13 

 21/13 

 David/Emma 

 Albert/Andreas J 

 Alexander/Baldur 

 Gangareal + ottekanten 

 Voksentoilet + toiletter i 

indgangspartiet 

 Specialundervisning 

 Baunen 

 Mediateket (kopirum) 

 Lærerværelset 

 

 8. klasse 

 7. klasse  

 

 46/12 

 8/13 

 Christian M./Frederik 

 Oliver P/Nina 

 Indgang i overbygning 

 Toiletter i overbygning 

 Multirum 

 Fysik-og musiklokalet  

 Trappe og gang  

 Lille toilet  

 Voksentoilet 

 

 
 Pga. ændringer i skolens fællesarrangementer, er fordelingen af fællesrengøring ændret lidt i år. Børnehaveklassen plejer 

at stå for rengøring efter Høstfesten, men da den i år er blevet til en Halloweenfest, hvor overbygningen har ansvaret, er 

rengøringen herefter givet videre til 9. klasse og deres forældre. De skal så ikke stå for en fællesrengøring senere. 

Børnehaveklassen får så i stedet ansvaret for rengøring af fællesarealer efter Majfesten.  

 

 Alle kontaktpersoner vil modtage en mail med en beskrivelse af jeres områder, samt en beskrivelse af, hvad der skal gøres 

i de forskellige rum. Denne kan med fordel printes ud og medbringes til rengøringen, men der hænger også et eksemplar i 

rengøringsrummet. 

 Det er kontaktpersonerne der er ansvarlige for, i god tid at finde en dato i løbet rengøringsugen og at indkalde de øvrige 

forældre til rengøringsdagen. Kontaktpersonerne vil i starten af skoleåret modtage rengøringsplanen samt kopi fra 

rengøringsmappen om de områder der skal rengøres. 

 Kontaktpersoner bedes så snart datoen er valgt, meddele kontoret om datoen. Kontaktpersonerne er ansvarlige for at 

sørge for nøgle. 

                                                         

                        

 



                         

    



 

  



                   

 
 

 

Først har vi en kæmpe hilsen fra vores Mette.  

Som de fleste nok har opdaget, har vi undværet Mette i vores hverdag de sidste uger, 

desværre vil vi mangle hende de næste uger også.  

Dog er det på en glædelig baggrund. Mette venter sit 2. barn, trist er det dog at Mette 

bliver hårdt ramt under graviditet, er derfor nødsaget til at være stort set sengeliggende 

med en spand ved hendes side.  

Vi skal hilse rigtige mange gange fra Mette, hun glæder sig til at være på toppen igen, så hun 

kan komme og være sammen med os alle igen. 

Og fra os skal et Tillykke til Mette og hendes mand lyde. Vi glæder os til at hun er hos os 

igen. 

 

VEJRHØJ 

Så kom vi igennem endnu en uge i det danske efterår. Vi mærkede for alvor efteråret i 

mandags på vores Vejrhøj tur. Vi have blæst og regn, men vi hyggede os i skoven og nød 

Pizza-sneglene som vores kære forældre havde bagt. Tak for hjælpen. 

  

                                 

          
 



 

 

        

 

        
 

Sidste fredag havde pigerne i 2. klasse en hyggelig snak sammen med Pernille.  

Alle fik fortalt, hvordan de havde det, og sammen fandt vi ud af, hvordan vi kan passe på 

hinanden, så alle har nogen at lege med, og dermed have det godt i sfoén.  

Derudover hyggede vi med te, kiks og samarbejdes-lege. 

 

Som vi alle kan se og mærke, er efteråret kommet, derfor er det vigtigt at alle har ekstra 

skiftetøj med. 

Samtidig mangler vi låne tøj (specielt strømper) til sfoén, så ligger I inde med noget I ikke 

bruger, vil vi meget gerne modtage det..  

 

 

                                           


