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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 735 

    

Næste uger: 
13. april 

15. april 

 

16. april 

17. april 

19. april 

 

 

 

 
Udlejning baunen 

Skole-hjem ml.gr.  

Skole-hjem indskol. 

Skole-hjem ml.gr.  

Generalforsamling kl. 19 

Fagdag 

(musik,musik,fysik) 

Mærkedag: 
14. april 

 

18. april 

 

 

 

 
Isabella Bh.kl. 

Oliver 5.kl. 

Josefine 3.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen: 
Alberte og  Cecilie,  

De skal  konfirmeres søndag den 14. april  2013 i Hørve Kirke 

 

 

LUS – LUS – LUS 

Vi har lus igen - Husk at tjekke jeres børn for lus. 

 

 

HUSK ÅRETS GENERELFORSAMLING ONSDAG D. 17. APRIL 2013 KL. 19.00  

Det er denne dag, vi giver hinanden håndslag på, at vi stadig har lyst til at lave skole sammen.  

Det er denne dag I, som forældre viser jeres opbakning til vores bestyrelse. Det er denne 

dag, vi alle mærker, at der stadig er en stor interesseret, levende og meget engageret 

forældrekreds omkring vores skole. 

Jeg håber, at se rigtig mange af jer forældre, på denne dag, som er den vigtigst for vores 

skole. 

Vibeke 

 

En vigtig dato. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 8. juni 2013. 

Her vil vi afholde den første arbejdslørdag på friskolen. Denne dag er en erstatning for 

vores udeaften, som ellers lå i den sidste uge inden sommerferien. Vi glæder os til en 

arbejdsom lørdag, med stor opbakning. 

Personalet 

 



 

Lock out 
 

Så blev lockouten en realitet, og vi må på skolen klare os med nødskema.  

Ingen ved hvor lang tid konflikten vil vare, men vi anbefaler at man følger med i medierne, og 

på skolens hjemmeside. I kan se skema, og de berørte klasser her.  

 

De berørte klassers skema 

 

4.klasse 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Hjemgruppe Hjemgruppe  Musik Hjemgruppe 

Hjemgruppe Hjemgruppe Engelsk Musik Hjemgruppe 

Historie Hjemgruppe Hjemgruppe N/T Hjemgruppe 

Engelsk Hjemgruppe Hjemgruppe N/T Hjemgruppe 

Fri. Mus Kor S/B S/B PMU 

Fri. Mus  S/B S/B PMU 

     

 

5.klasse 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Hjemgruppe Hjemgruppe Fri. Mus N/T Hjemgruppe 

Hjemgruppe Hjemgruppe Fri. Mus N/T Hjemgruppe 

Musik Hjemgruppe Hjemgruppe Engelsk Hjemgruppe 

Musik Hjemgruppe Hjemgruppe Engelsk Hjemgruppe 

Fri. Mus Kor S/B S/B PMU 

Fri. Mus  S/B S/B PMU 

  Engelsk Historie  

 

6.klasse 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Hjemgruppe Hjemgruppe Fri. Mus N/T Hjemgruppe 

Hjemgruppe Hjemgruppe Fri. Mus N/T Hjemgruppe 

 Hjemgruppe Hjemgruppe S/B Hjemgruppe 

Historie Hjemgruppe Hjemgruppe S/B Hjemgruppe 

N/T Kor S/B Musik PMU 

Engelsk Engelsk S/B Musik PMU 

Engelsk     

 

 



7.klasse 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Hjemgruppe Hjemgruppe  Engelsk Hjemgruppe 

Hjemgruppe Hjemgruppe  Engelsk Hjemgruppe 

Engelsk Hjemgruppe Hjemgruppe S/B Hjemgruppe 

Geografi Hjemgruppe Hjemgruppe S/B Hjemgruppe 

 Biologi Fysik Tysk Tysk 

Historie Biologi Fysik Historie Tysk 

Fri. Mus     

 

8.klasse 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk Biologi Geografi Tysk Fysik 

Dansk Biologi Geografi Tysk Fysik 

Tysk Dansk Dansk Matematik Engelsk 

Tysk Dansk Dansk Matematik Engelsk  

S/B Matematik Matematik Engelsk Historie 

S/B Samfundsfag  Engelsk Historie 

Fri. Mus Samfundsfag  Dansk  

 

9.klasse 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk Samfundsfag  Geografi Engelsk 

Dansk Samfundsfag Matematik Geografi Engelsk 

Fysik Dansk Dansk Tysk Historie 

Fysik Dansk Dansk Tysk Historie 

S/B Biologi Tysk Matematik Matematik 

S/B Engelsk Tysk Matematik Fysik 

Fri. mus Engelsk  Dansk  

 

Sort = timerne kører normalt 

Blå = Der vil være tilsyn med klassen, men ikke undervisning 

Rød = Timerne er aflyst 

 

Vibeke 

 



 

Fælles forældremøde i mellemgruppen den 9/4-2013 

Traditionen tro startede vi med en lille fællessang: ”Mariehønen Evigglad” med Clark på 

guitar. 

Lejrskole: 

Kommende 4. – 5. klasser skal til Svendborg 

Kommende 6. – 7. klasser skal til Bornholm 

Lejrskolerne kommer til at koste ca. 650.- kr. pr. barn 

Mobiltelefoner må gerne medbringes på lejrskolerne – men de vil blive indsamlet af lærerne 

på visse tidspunkter af dagene. 

 

Kommende 8. klassers udvekslingstur med Sydtyskland. 

Vores børn skal til sydtyskland i uge 39 og vi får tyske børn på besøg i uge 14. 

Pris max. 1.200,-kr. 

Mette foreslår at børnene udveksles over en weekend, der bliver nævnt fordele og ulemper 

ved dette. F.eks 

Fordele: man har som forældre tid til at være sammen med de tyske gæster – så de unge 

mennesker ikke er helt alene hjemme. 

Ulemper: hvis kemien ikke passer optimalt mellem de unge er to dage uden skolekammerater 

lang tid. 

Det kan i det hele taget være anstrengende for de unge at være vært en hel uge for nogen 

som ikke taler dansk. Mette planlægger pauser, hvor danske og tyske børn er opdelt. 

Vi skal forberede vores børn på mødet med en familie som lever et andet liv end det de 

kender og som måske ikke taler engelsk. 

Næste års lærerfordeling: 

4.kl. får Mette 5.kl. fortsætter med Palle 

6. kl. får Jesper 7.kl. fortsætter med Chenny 

 

############### 

 

Fælles Lilleindskolingmøde 

Mette og Palle har haft det godt med den lille gruppe – de passer rigtig godt sammen. 

4. og 5. kl. har i fællesskab bl.a haft inde-/udematematik og lavet film sammen. 

Den fælles undervisning mellem 4. og 5. kl. bliver der” skruet ned for” der sættes nu fokus 

på samarbejdet mellem den kommende 4. og 5. kl. og den kommende 6. og 7. kl. samarbejde. 



Mette vil bruge tid på at lære den nye 4. klasse at kende, mens Jesper vil bruge tid på at 

lære den kommende 6. klasse at kende. 

Den 16. og 17. maj skal 4. og 5. klasse overnatte på Naturskolen. De tager fra vores skole 

torsdag morgen og er hjemme på skolen igen fredag formiddag ca. kl 11.00. 

På Naturskolen skal de bl.a indsamle urter, fiske, snitte mm 

Til dette naturskønne arrangement efterlyses forældre som hjælpere – giv Mette eller Palle 

besked, hvis i har mulighed for at tage med. 

 

############### 

 

Referat af forældremøde i 5. klasse den 10. april 2013 

Valg af referent :   Pernille Olskær 

Deltagere :  Søren M, Mette, Helle S, Søren K., Tinne, Heidi, Jeanne, Bjarne,  

Morten, Merete,  Pernille W., Michael, Henning, Mette G. og Pernille O. 

Praktiske ting :  Skolehjemsamtaler D. 15. og 16. April. Der fordeles tider under 

forældremødet. 

Klassekultur:  Mette fortæller at der er blevet en god ro og orden blandt eleverne i 5. 

klasse. 

Der er store udfordringer i individuel hjælp til at eleverne kan få skrevet referat af det 

læste. 

Puberteten er i blandet grad er begyndt at blomstre blandt eleverne i klassen og der kommer 

snart en Sundhedsplejerske ud og fortæller dem om det at komme i puberteten. 

Arrangement:   7. juni på camping med klassen.  

Vi vedholder den aftalte dato trods skolens udeaften d. 8. juni. 

Mette booker fællesrummet, hytter og bassin. 

Festudvalget laver en liste til uddelegering af maden. 

Forslag til aktiviteter på camping   -  Gå tur ved vandet, Svømme, Lege, Forhindringsløb,  

Andelslandsbyen (gratis indgang). 

Mette aftaler med eleverne, hvad de har lyst til. 

Majken fortæller om muligheden for udveksling med Slesvig Holsten Børn. 

Info. Niveauet :   Det går rimeligt med info gennem ugebrev og fredagsbrev.  

Nemmere at skrive for nu kun to klasser. 

Evt. :   Positivt at Bodil stod for 5. klasses evalueringssamtalerne. 

Jesper skal overtage klassen til næste skoleår. 

På sigt er det tanken at `en lærer skal køre en klasse op fra 4. klasse til 7. klasse. 

 



Yogaen er til glæde for de fleste i klassen. Eleverne for hver især noget ud af yogaen. 

 

Hvorfor går eleverne ikke i bad efter idræt? Det vil tages op på skolen. 

Der arrangeres møde mellem pigeforældrene mandag den 22. april 2013 kl. 15.30. 

Referent Pernille Olskær 

 

############### 

 

Referat fra forældremøde 9. april 2013 
Fælles møde 6. + 7. klasse 

Trivsel i 6. og 7. 

Chenny og Jesper fortæller, at de arbejder meget på tværs af de to klasser, og efterhånden 

har et godt kendskab til alle elever i klasserne. De to har et godt indbyrdes samarbejde, 

hvor de bruger hinandens kompetencer. 

Det har været / er en udfordring, at skabe gode sociale relationer klasserne imellem, det gik 

rigtigt godt efter lejrskolen sidste år, men er ikke gået så godt hen over vinteren. Der er 

fokus på problematikken, og de fornemmer, at det begynder at gå bedre igen. 

Fagligt fungerer det to klasser godt sammen på tværs. 

Ugebrev 

Chenny og Jesper har et stort ønske om, at eleverne bliver bedre til, at læse ugebrevene, så 

de møder velforberedte i skole, med de rigtige bøger mm. 

Debat omkring ugebrevet, hvordan sikrer vi at eleverne modtager de informationer, som 

Chenny og Jesper skriver i ugebrevene? 

Skal de sendes som mail? Printes til den enkelte elev? Hænges op i klassen? 

Jesper vil fremover sætte ugebrevet ind på hjemmesiden lørdag, så eleverne / forældrene 

har mulighed for at gå ind og læse det søndag. 

Tasker 

Opfordring til at tasker og penalhuse bliver tjekket, de skal være de mest grundlæggende 

redskaber. Lærerne oplever, at eleverne ofte mangler fx linealer. 

Orden 

Eleverne er gode til at holde orden i klassen / mapperne, og gode til at huske deres lektier. 

 

Møde 6. klasse 

Klassens trivsel 

Det er en god klasse, eleverne er gode sammen på tværs - drenge og piger. 

Klassen sagde før påske farvel til Mikkel, som er flyttet til 7. klasse, de savner ham alle. 

Chenny mærker tydeligt at puberteten fylder i pigegruppen, hvilket giver nogle kriser. 

Chenny har talt med pigerne om en fælles snak omkring pubertet, og hvad den indebærer, 



men det er der slet ikke interesse for. 

Pigerne finder pt. sammen på tværs i nye konstellationer.  

 

Drengegruppen skal vænne sig til at Mikkel ikke er i klassen mere, de skal lige finde deres 

nye pladser uden ham. 

Chenny oplever, at klassen er begyndt at klare problemer med humor. 

Lejrskole 

Klassen tager sammen med den kommende 6. klasse til Bornholm tirsdag efter sommerferien. 

De skal bo i Hasle. 

Kommende 7. klasse har været på Bornholm for nogle år siden, udflugtsmålene bliver der for 

nogle andre, end dem klassen tidligere har besøgt. 

Modtagelse af ny 6. klasse i stor mellemgruppe 

Klassen er meget opmærksomme på, at tage godt imod den nye 6. klasse efter sommerferien. 

De har selv haft svært ved at ”komme ind på livet” af den nuværende 7. klasse, og vil derfor 

gøre en ex indsats til næste år. 

Drøftelse af regelsæt 6. / 7. klasse 

Klassen glæder sig til, at flytte op i overbygningens lokaler, hvor de bl.a. må bruge mikroovn 

og telefoner. 

Chenny mener, at det er vigtigt for børnene, at de får disse nye rettigheder når de rykker i 

7. klasse, så de føler at de er en del af overbygningen, men samtidig er et også rigtigt 

vigtigt, at de ikke hoverer overfor 6. klasse. 

Telefoner 

Telefoner hører kun til i overbygningen (7. 8. og 9. klasse). 

Chenny oplever, at telefonerne fylder rigtig meget for eleverne i klassen, især hos pigerne. 

Hun anbefaler, at telefonerne ikke ligger på børnenes værelser om aftenen/natten. 

Snak vedr. teknologi i hjemmene om aftenen 

Hvor længe sidder børnene ved pc’er mm om aftenen med spil Skype mm? 

Der er fælles holdning til, at børnene ikke kontakter hinanden efter 21. 

Debat omkring den teknologiske verden, som vores børn ”færdes” i. 

Mette (Asta) opfordrer til, at vi som forældre involverer os i denne verden. 

Udeliv i byen – sommeraftner 

Dejlige forårs- sommeraftner er i vente, hvor vores børn gerne vil være sammen i byen eller 

fx i højskolens have. 

Fælles snak om, hvad tid de forskellige børn bliver bedt om at være hjemme i hverdagene? - 

et tidspunkt omkring 20.30. 

Tid til frokost 

Børnene spiser som regel frokost fra 11.35 til 11.45, der er afsat 10 min. til madpakkerne, før 

de skal ud og holde frikvarter. 

Skole / hjem samtaler 

Chenny har lagt en liste frem, og lagt foldere til børnene. Samtalerne er 15. + 16. april. 



Fælles forældre aftaler for 6. klasse 

Majken havde udkast med – aftaler som også er indgået i 7. klasse om fester alkohol / 

rygning. 

Punkterne blev drøftet, og der var enighed om, at aftalerne også gælder for 2013 / 2014. 

Er vedhæftet herunder: 

Fælles aftaler for 6. klasse 2012/2013 

 

Fødselsdage 

 Holdes enten hele klassen eller for drenge- / pigegruppe, det gør vi for at sikre, at 

der ikke er enkelte børn, som aldrig bliver inviteret med.  

 Der gives altid svar. 

 Gaverne på have en værdi af max. 40,- kr. pr. barn. 

 Børnene er hvor fødselsdagen holdes og må ikke gå rundt på egen hånd i byen. 

 Er der dele af fødselsdagen der holdes andre steder end i hjemmet, skal dette oplyses 

på indbydelsen. 

 Forlader et barn fødselsdagen skal forældrene kontaktes. 

Energidrikke 

 Energidrikke er ikke tilladt til fællesarrangementer, fødselsdage ol. 

 Medbringer et barn energidrikke, bliver forældrene kontaktet. 

Alkohol  

 INGEN ALKOHOL 

 Forældre der bliver opmærksomme på, at et barn enten har drukket eller har planer 

om at drikke, skal kontakte barnets forældre. 

Rygning 

 INGEN RYGNING 

 Forældre der bliver opmærksomme på, at et barn enten har røget eller har planer om 

at ryge, skal kontakte barnets forældre. 

 

Aftalen indgået mellem forældrene i 6. klasse på forældremødet 9. april 2013, vi er 

enige om, at den også er gældende når klassen bliver 7. klasse i 2013 / 2014 

 

 



 

Generalforsamling den 17. april 2013. 
Husk at møde op til vores generalforsamling i næste uge. Det er skolens fundament, der 

skabes ved vores generalforsamling, og her kan man høre om det forgangne år. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

HUSK –HUSK – HUSK- HUSK – HUSK – HUSK – HUSK –HUSK 
Indvielsesfesten i Skovbørnehaven den 20. april 2013 kl. 10.30.  

Både forældre, børn, bedsteforældre, kusiner og naboer er velkomne. Der vil være både 

ponyridning, klovn, bål og arbejdede værksteder. Vi har sørget for godt forårsvejr.  

Forældrerådet i Skovbørnehaven. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Så er vi ovre påsken, og på skolen vælger vi efter påske, at det er tid til de udendørs 

aktiviteter.  

Derfor vil vi i stigende grad sende børnene ud i frikvartererne. Vi er dog klar over, at påsken 

i år er faldet tidligt, samtidig med at vejret stadig viser sig fra sin noget kolde side, derfor 

kan der være dage, hvor vi vælger at afvige fra reglen. 

Lærerne 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Status lockout 
Som I jo kan følge i dagspressen er der ikke så meget nyt i forhold til forhandlings-

situationen mellem Frie Skolers Lærerforening og Moderniseringsstyrelsen. Derfor 

fortsætter lockouten af landets lærere endnu.  

Vi håber stadig på, at det ikke trækker i langdrag, men at der snart findes en løsning, så 

vores kollegaer igen kan få lov at komme på arbejde. Det er selvfølgelig en mærkelig 

situation, at der er to kollegaer, som ikke må møde på arbejde, især fordi deres ønske er at 

komme på arbejde. Men vi tager konflikten dag for dag. 

Eksamenerne kommer tættere på, men skulle konflikten bevæge sig hen over dem, har 

Ministeriet for Børn og Unge (Undervisningsministreriet) besluttet at elevernes 

årskarakterer blot ophøjes til gældende prøvekarakterer, således at ingen bliver bremset i 

deres søgning til videregående uddannelser. 

For de resterende klasser er det op til skolens ledelse at vurdere, hvordan de aflyste timer 

kan indhentes. Her må vi igen se, hvor lang konflikten bliver og herefter tage stilling.  

Som sagt vi håber, konflikten ikke bliver lang.  

Indtil der findes en løsning, følger vi det tidligere offentliggjorte skema. 

Vibeke 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 



 

Velkommen til 
Som I jo alle ved valgte Heidi at opsige sin stilling som lærer på skolen pr 1. marts 2013.  

I hendes sted er Nille trådt ind, og taget gruppelærerrollen i 1. klasse. Det har hun gjort 

med stort engagement.  

 

Fra næste skoleår skal Nille igen varetage sine vanlige opgaver på skolen, og derfor har det 

været nødvendigt at finde en afløser for Heidi. 

 

Vi har valgt, at Anne Dongsgaard overtager gruppelærerfunktionen for klassen.  

Anne vender således tilbage til skolen efter orlov. Anne har været ansat på skolen siden 1993 

og kender alle kroge og ”plejer”.  

Vi glæder os meget til at have Anne fast i huset igen, og ser frem til et godt samarbejde. 

 

Frem mod sommerferien vil Anne være mere og mere i klassen, så vi på denne måde skaber en 

blid overgang for børnene i klassen. 

 

Vibeke 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I denne uge har vi rigtig kunne mærke foråret.  

Der har været trængsel i vores hængekøjer.  

 

 
 

Maria har flækket brænde på vores nye brændeflækkemaskine sammen med nogle børn. Det 

huler godt i bunken og fylder godt op i brændeskuret. 

 
Så blev det til varm kakao på bålet i tirsdags, det var der vist ingen der var i tvivl om. 

 

Der er fuld gang i skakbrikkerne, som jo munder ud i en lille skakturnering.  

I den forbindelse skal vi bruge nogle flere spil.  

Er der nu nogen som har et skakspil, vil vi meget gerne låne det. 

 

 
 
Tro det eller ej; fredag d. 19. april er månedens sidste fredag og derfor også legetøjsdag. 

Som sidst er det tilladt at tage spillemaskiner med, børnene var rigtig gode til at styre 

hvornår det var tilladt, at tage dem op af tasken. 

 

Samme dag er det også cafédag og denne gang prøver vi at samle drengene fra 2.kl og 3.kl. til 

en fælles snak om det at være sammen på fodboldbanen og sprog o.s.v.  

Vi starter kl. ca.12.30 og forventer det tager en halv times tid. 

 

 

 


