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Fredagsbrev nr. 713 

    

Næste uger: 
Uge 42 

 

22. oktober 

23. oktober 

24. oktober 

 

 

 

25. oktober 

 

 

26. oktober 

 

Efterårsferie – skole og 

SFO lukket. 

Palle  fri 

Palle fri + Helle L. fri 

Lærer + bestyr.+ skovbh. 

møde  med VH 

Palle fri 

Lusedag i Indskolingen 

Spil dansk dag 

Palle fri 

Bodil kursus 

Halloween fest 

Palle fri 

Vibeke Fri 

Mærkedag: 
12. oktober 

 

 

16. oktober 

17. oktober 

20. oktober 

 

22. oktober 

23. oktober 

 

24. oktober 

 

25. oktober 

 
Silje   2. kl. 

Johnny  3.kl. 

Mathilde  9.kl. 

Oscar  4.kl. 

Jeppe  2.kl. 

Elena  Bh.kl. 

Zander  8.kl. 

Philip  5.kl. 

Alexander  4.kl. 

Marcus  9.kl. 

Mads  bh.kl. 

Casper  8.kl. 

Laura  6.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
I ønskes alle en rigtig god efterårsferie. 

Vi ses igen mandag den 22. oktober 2012. 

                                  

Omfotografering: 

Dansk Skolefoto kommer den 29. oktober 2012 kl. 9.00 – 10.00. 

Hilsen Kontoret 



NY HJEMMESIDE 

 

Vi har det sidste stykke tid knoklet med at lægge sidste hånd på en ny hjemmeside til skolen. 

Den bliver flottere, nemmere og mere overskuelig.  

 

Derfor er vi glade for at vi snart kan byde velkommen på siden. Siden bliver omdirigeret i 

efterårsferien, så hvis I oplever problemer med at komme ind på skolens hjemmeside i løbet 

af ferien, kan dette være forklaringen.  

 

Siden forventes at fungere efter ferien. Skolens nye hjemmeside vil have samme adresse 

som tidligere: www.vh-friskole.dk. 

Vi håber I tager godt imod den nye hjemmeside. 

 

 Hilsen Tina og Vibeke 

                                                                                                               
 

                                                 

 
STATUS PÅ BYGGERI: 

 

I denne uge har maskinerne stået lidt stille på byggeriet. Tilgengæld ankom der i ugen 

legablokke til fundamentet til bygningen, så fremad skrider det fortsat. 

 

Iflg. tidsplanen skrider det fortsat fremad og der kommer spær i  uge 43, og de forventes 

færdigmonteret i uge 46. Herefter vil der blive holdt rejsegilde på byggeriet. Nærmere om 

dette senere. 

 

Skovbørnehavebørnene er ofte på tur til deres nye bygning, og det forlyder at de allerede 

har prøvet at gå ud og ind af dørene i det kommende hus. 

Vibeke 

 

                              
 

http://www.vh-friskole.dk/


Opskrifterne fra vores PMU uge. 
Vi lavede rigtig meget forskellig mad – både ude og inde. Hvis der nogle opskrifter du gerne 

vil have udover disse, så kom og få en kopi. 

 
Langtidshævede brød 

½ l kold vand 

25g gær 

Et skvat oliven olie 

Et skvat akacie honning 

En lille håndfuld groft salt 

200 gram havregryn 

200 gram groft speltmel 

Fyld op med hvedemel indtil dejen har den rette konsistens 

Sættes til hævning i køleskabet 12-24 timer. 

Efterhæver på bordet ca. 1 time. 

Bages ved 225 grader i ca. 25 min. (boller). Bages ca. 35 min når det er et helt brød 

 

Humus 

200g kogte kikærter 

200g græsk joghurt 

1 ½ sp Tahin 

1 tsk citron eller efter smag 

1 presset hvidløg 

Evt. lidt olivenolie 

Blend det hele sammen. 

NB! Man kan evt. også krydre med chili 

 

Stenalderbrød 

100g valnødder 

100g mandler 

100g hørfrø 

100 g solsikkekerner 

5 æg 

1 dl olie 

1 tsk salt 

Bages  ved 160 grader i ca. 1 time 

NB! Nødderne og kernerne kan evt. erstattes af andre nødder 

 

Power bar 

100g tørret frugt (abrikoser, æbleringe, pære osv) 

100g mørk chokolade 

150g smør 

½ dl. Sukker (40g) 

½ dl. lys sirup 

5 dl. Havregryn (150g) 

1 dl. Hvedeklid (30g) 

1 æg 

1 dl. Peanuts (130g) 

 

 



 

 

NAVNEKONKURRENCE: 

 

Forældrerådet i Skovbørnehaven har besluttet at udskrive en navnekonkurrence til 

Skovbørnehaven. 

 

Vi vil meget gerne have et navn til vores Skovbørnehave. Derfor opfordrer vi  forældre, 

skovbørn, bedsteforældre, friskolebørn og andre, til at lægge en seddel i postkassen i 

børnehaven, med jeres bud på Skovbørnehavnens  fantastiske nye navn.  

Forslaget skal afleveres seneste den 29/10 i postkassen. Så kan det være, at der er en lille 

præmie til vinderen.  

Så husk navn og telefon nr. 

 

Forældrerådet for Skovbørnehaven 

 

 

                                            
 

 

KURSUS FOR ALLE LÆRERE: 

 

Som de foregående år drager hele lærerstaben igen i år på kursus. Det er meget givende når 

vi bruger en dag på alle at opdatere vores viden, til et fælles ståsted i hverdagen. 

I år er datoen: ONSDAG D. 31.10.12.   

 

Kurset starter kl. 12.30, og derfor slutter al undervisning på skolen denne dag kl. 12.15.  

Der er SFO fra kl. 12.15 og til sædvanlig tid. 

 

Emnet for dette års kursus er: Cooperative Learning  

 

Vibeke 

 



 
 

 

 



 

Friskolernes dag – åbent hus. 
 

                 

TAK FOR SIDST 

 

Her i fredagsbrevet skal lyde en stor tak til alle på friskolen.  

Friskolernes Dag var en rigtig stor succes. Det var fantastisk at se vores skole summe af liv og 

virketrang. 

 Vi havde mange gæster, og fik vist vore skole frem, på en måde vi virkelig kan være stolte af.  

Det var skønt at så mange valgte at bruge nogle timer lørdag formiddag på at se PMU-værkstederne 

som jeres børn havde arbejdet på i løbet af ugen. Der var en god stemning på skolen og alle hyggede 

sig. 

Også en stor tak til personalet på skolen, som var med til at gøre dagen til noget helt særligt. 

 

Vibeke 

 

Spil Dansk Dagen 

 
Torsdag d. 25. oktober 2012 er der dømt dansk musik ud over det ganske danske land. Kl. 11:00 

starter festen i Baunen, hvor vi, sammen med P4 og storskærmen, skal synge seks fællessange. 

Sangene øver vi til morgensang i uge 43. Jubiiiiii ;) 

Sundhed og bevægelse på mellemtrinnet 

I den kommende tid skal vi have sundhed og bevægelse i hallen. Frem til jul skal vi spille hockey, lave 

styrketræning, danse og varme op til julevolley.  

Vi vil gerne have, at alle børn har idrætstøj og indendørssko med hver gang samt et håndklæde. Hvis 

jeres barn ikke kan deltage i aktiviteterne, skal de have seddel med hjemmefra. 

Vi vil holde jer opdateret med jeres barns deltagelse, så I får en besked (seddel, som skal 

underskrives og returneres), hvis jeres barn ikke deltager i undervisningen, eller hvis de har glemt 

deres idrætstøj.  

 

Vi glæder os ;)Thomas, Jesper & Isabel 



 

Halloween-fest for friskolens familier d. 26. oktober 2012  

 

     
 

heeeeelt vildt uhyggeligt!! 

 

Festen starter kl. 19.00 og slutter kl. 21.30, hvor elever og forældre, er med til at rydde op i 

eget klasseværelse. 

 

Ud over en rimelig uhyggelig cafe, vil der være fængslende fortællinger ved bålet, 

udklædningskonkurrence med præmie, Scary Disco, natløb og tro os når vi siger, at skoven 

bliver lavet om til det uhyggeligste sted på skolen!  

Hvis du medbringer kniv kan du skære et græskar sammen med din mor eller far. 

 

I den rimelig uhyggelige cafe kan man købe kage og sodavand og øl.  

Kaffe, te, kopper og tallerkner medbringes. 

 

Gyselige hilsner og velmødt 

  

8. og 9. klassens forældre 

 

 

 

 

 



Lygtetjek 

Efter efterårsferien er det ved at være tid til at bruge cykellygter! 
Har du alle de lovpligtige lygter og reflekser på din cykel? Tjek det her.  

Det skal der være på en cykel: 

• Forlygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• Baglygte (skal kunne ses 300 m væk) 

• En rød refleks bagpå (katteøje)  

• En hvid refleks foran  

• I hvert hjul: Mindst én gul refleks, der er synlig fra siden, eller en hvid refleksstribe på siden af dækket eller 

fælgen  

• Mindst to gule reflekser, der bevæges under kørsel, og som er synlige bagfra. Det vil typisk være 

pedalreflekser 

Du kan bruge illustrationen nedenfor til at tage udgangspunkt i et lygtetjek af din cykel. Vær opmærksom på at 

mange nye forlygter har indbygget refleks. 

 

 

 

 



 

 
 

Endnu en uge i SFOén er gået, hvor vi har lavet vinduesmaling, hygget og ristet 

græskarkerner på bålet. Det har været en dejlig uge med både sol, regn og blæst. 

 

 

 

                         
 

 

 

Vi vil gerne opfordre jer til, at hjælper os med at huske jeres børn på at blive krydset ind 

og ud. Vi har haft episoder, hvor vi har været usikre på om børnene har været i SFO eller er 

gået hjem.  

 

Så er der sat filmseddel op, og vi starter allerede i uge 43. Det bliver hyggeligt. Husk hvis I 

har en film I synes vi skal se, så kom og blive skrevet på listen. 

 

Vi har nye datoer på vores vikar-seddel, så husk at tjekke den, det er hyggeligt og betyder 

meget når I kan hjælpe.  

Kig allerede nu om I kan hjælpe den. 21/11-22/11-23/11. 

Vi vil i uge 43, fortsætte med vindues-maling. 

 

Rigtig god Efterårsferie til jer alle. 

 


