
22. marts 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 733 

    

Næste uger: 
23. marts til 

01. april 

28+29. april 

30. april 

02.april 

02. april 

03. april 

 

 

05. april 

 

 

 
Påskeferie –  

Skole og SFO lukket. 

Baunen udlejning 

Baunen udlejning 

Skole igen 

Forældremøde ml.gr.  

Lærer + SFO-møde 

Debat aften kl. 19.00 

TN fri 

8. – 9. kl. teater 

BI fri 

Udlejning baunen 4.kl.  

Mærkedag: 
27. marts 

29. marts 

01. april 

03. april 

 

 

 
Hjalte  6.kl. 

Jasper  3.kl. 

William  7.kl. 

Augusta  9.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

  

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen: 
Andreas, Dikte, Emma, Liva, Magnus, Marcus, Nicolai, Oliver P, Oliver S, Sofie,  

William og Xenia. 

De skal  konfirmeres søndag den 24. marts 2013 i Korskirken. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Vi har lus på skolen – tjek venligst jeres børn i påskeferien !  

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

VHF ønsker alle en rigtig god påskeferie – vi ses igen den 2. april 2013. 

                                                               



Lock out. 
Som beskrevet i sidste uges fredagsbrev er der stadig konflikt i overenskomstforhand-

lingerne mellem FSL og Moderniseringsstyrelsen. 

Lockouten iværksættes den 1. april, hvis der ikke er fundet en løsning inden da.  

Der forhandles stadig i Forligsinstitutionen. Så endnu ved vi ikke om lockouten bliver en 

realitet, men rigtig meget tyder på det.   

 

Skulle dette ske, kan vi oplyse, at der kun er to lærere, som er omfattet af konflikten.  

Disse læreres timer bliver aflyst, men skolen vil i det omfang, det er muligt, sørge for opsyn 

med eleverne.  

Der vil altså blive ”huller” i skemaet, men her vil der være opsyn med eleverne. 

Der må i de aflyste timer ikke foregå undervisning. For overbygningens elever, kan dette 

også betyde, at de sendes fra hjem, hvis de aflyste timer er placeret som ydertimer. 

Resten af skolens lærere vil varetage deres normale skema. 

De klasser, som kan blive berørt af lockouten, allerede tirsdag efter påske, vil blive 

orienteret 2. påskedag af Vibeke via en opringning og ellers kan man holde øje med skolens 

hjemmeside, hvor det vil stå på forsiden. 

Resten af de berørte klasser vil få et brev med hjem i tasken om tirsdagen. 

Er man interesseret i at læse mere om konflikten, kan man gøre det via disse link: 

www.friskoler.dk eller www.fsl.dk    

 

Vibeke 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

I ønskes alle en rigtig dejlig påskeferie. Det bliver dejligt med et par velfortjente fridage og 

afslapning. Ikke et ord om vejret, men nogle gange tager de gamle vejralmanakker 

tilsyneladende ikke fejl.  

Vi håber dog, at påsken vender vejret, og der snart er lidt forår i luften.  

En rigtig god påske til jer alle. 

 

Personalet 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Ansættelse af pædagog til Skovbørnehaven. 
Som I kunne læse i fredagsbrevet i sidste uge var der ansættelsessamtaler i mandags til 

vores Skovbørnehave. Vi har været så heldige at få ansat Anette Rasmussen.  

Anette er 55 år, og er kendt af nogle af jer forældre, da hun tidligere har været ansat i 

Forto børnehave i Hørve. 

Vi glæder os rigtig meget til at byde Anette velkommen på VHF.  

Anette starter den  1. maj 2013. 

 

Vibeke 

http://www.friskoler.dk/
http://www.fsl.dk/


 

Øv – Debataften. 
 

I går var der sidste tilmelding til debataftenen og vi har nu modtaget tilmeldinger fra ¼ af 

skolens forældre. Derfor et surt opstød.  

Vi regner med, at dette skyldes en forglemmelse, og vi har derfor valgt at forlænge 

tilmeldingen til på mandag.  

 

VI BEDER DERFOR OM, AT I MELDER TILBAGE, OM I KOMMER ELLER EJ TIL 

DEBATAFTENEN 

SENEST MANDAG KL. 12.00 
 

På skolens mail: vh.friskole.305015@skolekom.dk eller via SMS til Lars på: 23 11 48 21.  

Vi vil derefter tage kontakt til de familier, der stadig mangler at tilmelde sig.  

 

Bestyrelsen 

   

 

                                           
 



  Alle børnene har også fået disse indkaldelser i tasken i dag - fredag den 22. marts 2013.                            

 
 



  

 
 

 



 

 
 

INVITATION 
Indvielse af 

SKOVBØRNEHAVEN 
ved Vallekilde-Hørve Friskole 

Lørdag den 20. april kl. 10.30-14.00 

 
Kom og se hvor langt vi er nået med Hørves nye skovbørnehave. 

Tag madkurven under armen, medbring dit gode humør, mød op og nyd en dejlig 

dag i skønne omgivelser ved vores nye skovbørnehave. 
 

PROGRAM 
10.30 Velkomst & officiel indvielse ved Skoleleder Vibeke Høy og underholdning ved 

           skovbørnehave børnene. 

10.45 Aktiviteter starter, og vil fortsætte hele dagen 

           Der vil være værksteder, hvor børnene kan snitte, save, tegne og blive sminket.  

           Her udover vil der være mulighed for at ride på pony og bage snobrød over bålet. 

12.30 Tale ved Skoleleder Vibeke Høy. 

13.15 Underholdning ved klovnen ”PINO”. 

14.00 Tak for i dag.                                                    

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer 

 

Forældrerådet 

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskole 

Vallekildevej 103, 4534 Hørve 

                             

 

 

 

 



 

PMU - UGEN 
 

 

I Call Me værkstedet har vi arbejdet med en kampagne, om at tale ordenligt.  

Vi har lavet plakater, taget billeder, lavet oplæg til morgensang og meget mere.  

Som afslutning på ugen, har jeg skrevet et lille læserbrev, om hvordan jeg kunne forestille 

mig at det kom til gå, med det danske sprog i fremtiden.  

 

Årstallet er 2050.  Danmark hedder nu The American Colony of Denmark. USA er blevet så 
stort, at det efterhånden har overtaget det meste af verden. Kina er gået økonomisk ned, og 
Afrika ligger i ruiner. Europa blev for en kort stund, ét stort land, men krakelerede hurtigt, 
efter endnu en økonomisk krise. USA’s hjælpepakker, forværrede kun situationen.  I 
Danmark taler man engelsk, ligesom i resten af verden.  
Al undervisning i skolerne foregår på iPads, som har givet Apple en endnu større magt 
indenfor den industrielle økonomi. Når folk kommunikere, er det hovedsagligt over sociale 
medier, og alle de gode gamle britiske ord er blevet slettet i de elektroniske ordbøger, der 
med iBooks, også helt har erstattet normale bøger.  
Også gode gamle danske ord, er for længst blevet glemt, og er blevet erstattet af hoe, bitch 
og faggot.  
Man bruger næsten ikke navneord i sætningerne. Siden det amerikanske sprog er kommet 
længere og længere ind i det danske sprog, er folk begyndt at bruge kortere og kortere 
sætninger. En før så normal sætning som ”Er De ikke venlig at tage ud af bordet, min kære?”, 
blev senere til ”Hey, tag li’ ud a’ bordet!” og hedder nu ”Yo hoe, go do dat”.  
Det er håbløst at vanen og det gode sprog vender tilbage, og det med at tale pænt, som 
engang var en selvfølge, og til en joke senere, og er nu helt uhørt. Der er ikke nogen der 
forstår lange, gramattiske korrekte sætninger længere. Og så foregår det hele på 
jamaicansk engelsk, med et twist af dovenhed.  
 

Jeg håber og tror ikke at det kan blive sådan, med hvis ikke vi ændrer nogle af vores vaner, 

og fortsætter ud af de samme spor, bliver det svært at vende tilbage til det ’ordenlige’ 

sprog. Jeg tror at det er lige ved at være for sent, så vi må holde fast i vores sprog og den 

gode tone.   

 

Amanda Hesager, 9. Klasse, Call Me værkstedet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sproglig revolution 
 
Sproget ændrer sig hele 

tiden, det bliver påvirket 

meget fra udlandet, især 

USA, og i det hele taget 

medier. Men til det bedre 

eller værre? 
 

Det danske sprog er gået fra et 

mere indirekte og fornemt sprog, 

som fx ”kunne jeg byde Dem en kop 

kaffe?”, til et langt mere moderne 

og direkte sprog. Det er i det hele 

taget mange lande, der har haft 

samme slags udvikling, men de 

fleste er dog ikke ligeså langt som 

Danmark. Mange voksne og ældre 

vil mene, at de unge taler 

grimmere, end da de selv var børn. 

Men er det i virkeligheden bare de 

unge, som følger moden mht. 

sproget, der endnu engang udvikler 

sig? 

 

I denne uge har vi arbejdet med 

sproget i Danmark, og at det er 

blevet grimmere.  

Vi har lavet en kampagne mod grimt 

sprog, og oplyst andre om mulige 

konsekvenser deraf. Vi har brugt 

flere forskellige måder at udtrykke 

os på, bl.a. har vi malet et stort 

billede, hvorpå vi har skrevet små 

sætninger og ting, der er værd at 

huske på, så man ikke skader andre. 

 

Bandeord får ofte skylden, selvom 

det egentlige problem ligger i 

tonen. Blandt nære venner kan 

jargonen være anderledes, end den 

man bruger til fx sine 

bedsteforældre eller fremmede. 

Men blandt venner, der bruger 

bandeord ”mod” hinanden, dog på 

venskabelig måde, vil den hårde 

undertone ikke være der. I fx 

mobning er den derimod 

fremherskende, da der er et 

bevidst ønske om at skade offeret.  

 

Det kan let misforstås når nogen 

bruger sarkasme, og ender nemt i 

pinligheder. Kropsprog, tryk og 

tone betyder meget for hvordan 

andre opfatter det man siger.  

Vores vurdering er dog at der 

faktisk ikke er blevet grimmere 

sprog, idet at tonen næppe er 

blevet værre, eller brugt mere end 

ellers. Der er nok kommet flere 

”grimme” ord i de sidste 10 års tid 

fra tv og udlandet, som ”fuck”, men 

netop det ord er ikke nødvendigvis 

negativt. I mange tilfælde bliver 

det også brugt som noget 

ekstraordinært, altså som i 

”fucking godt”. Vi tror at sproget 

ganske enkelt gennemgår en slags 

revolution, og bliver langt mere 

internationalt. Mange ældre vil 

kalde det grimt sprog, men nye 

tider kræver forandringer.   

 

Byline:  
Simonn G.P., Birke M. Froda, Simon 
S. Brandt 

Call Me putter 50 kr. i en pulje, for 

hver person der støttede den gode 

tone på facebook. Puljen er i dag på 

370.000 kr. – dvs. 7400 mennesker 

har støttet den gode tone! De penge 

der er doneret bruges aktivt på at 

hjælpe skoler, SFO’er, 

ungdomsklubber og efterskoler. 



 

 
 

 

Så blev det sidste uge inden påskeferien, og vi har overlevet årets første ”snestorm”. 

Trods sne og kulde har vi haft en dejlig uge, og vi holdte fast i udedagen, hvor vi lavede 

tomatsuppe på bålet med suppehorn, det smagte super dejligt og var godt at varme sig på i 

sneen. 

 

Når vi har udedage kan vi ikke tage telefonen indenfor, Så husk 

at brug vores mobil-nummer: 24770690 (kod det ind i telefonen, så 

har I det ved hånden). 

 

Vi har også haft besøg af Rita, som i onsdags hyggede med børnene, det var super hyggeligt 

at hun ville bruge tid sammen med os, og børnene nød hendes selvskab. 

 

SKAK: Efter påskeferien, vil vi gå i gang med temaet skak. Vi vil med dem som har lyst lære 

at spille spillet, og hvis det er muligt påtænker vi at afslutte skak-teamet med en lille 

turnering. Men vi venter lige og ser hvor mange der har interesse i det. 

 

 
 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig påskeferie, og glæder os til at se jer igen. Forhåbentlig 

vender vi tilbage med forårs solen i øjnene. 

 

 
 

God ferie fra alle i Spireloppen 


