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TILLYKKE TIL JER 

     

  

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen: 
Amalie, Augusta og Joakim  

De skal  konfirmeres søndag den 21. april 2013 i Vallekilde Kirke. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Kære forældre 

 
Tusind tak for en god og livlig generalforsamling. Det var dejligt at mærke vores engagement 

og fællesskabe.  

Jeg vil gerne her sige tak for opbakningen til mit kandidatur til stillingen som skoleleder. Jeg 

er meget taknemmelig, og vil gøre mit bedste for at leve op til jeres tillid. 

 

Kærlig hilsen 

Vibeke 

 

 

 

 



 

Husk 
Indvielsesfest i Skovbørnehaven i morgen kl. 10.30-14.00. Vi glæder os til fejre dagen med 

jer. 

Forældrerådet i Skovbørnehaven.  

 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Angående morgenmødetid. 

 

Mange af vore børn vil gerne kunne være på skolen udenfor undervisningstid – før eller efter 

–  det er jo på sin vis dejligt, men desværre kan det kun lade sig gøre, hvis barnet er 

tilknyttet friskolens pasningsordning.  

 

Vi har den ordning på VHF, at går barnet i bh.kl. – 3.kl. og møder før 07.55, så betragtes det 

som morgenpasningsbarn og skal tilmeldes ordningen.  

SÅ - Indskolingsbørn, der ikke er tilmeldt pasningsordningen, beder vi om enten tilmeldes 

ordningen eller kommer efter 07.55. 

 

Børn fra resten af skolen, beder vi om, går stille og roligt til deres klasselokaler – altså ikke 

ned i SFO’en.  

 

Baunen bliver brugt i morgenpasningsordningen, og Baunen lukkes kl. 08.05. Hvis det foregår i 

ro kan øvrige børn deltage i legen i Baunen mellem 07.55 og 08.05. 

Det er Lene, Nina eller Pernille, der afgør dette. 

 

Vibeke og Spireloppen 

 

 

 

                         
 



 

 

Forældremøde Vallekilde-Hørve Friskole, 4. klassetrin, 9. april 2013. 
 

Punkt/emne: Indhold/referat: 

Velkomst Velkomst ved Palle 

 

Valg af referent Vilhelm (far til Dicte) 

 

Generelt Klassen generelt: 

Der er generelt stor ros til klassen og måden den fungerer på. Vikarer 

bekræfter det positive indtryk af klassen og eleverne. Klassen er 

velfungerende og består af sociale børn, som alle er gode til at omgås 

hinanden og løse interne problemer. 

 

Klassen socialt: 

Eleverne er socialt intelligente og velformulerede. Dette hjælper dem til 

at kommunikere tydeligt og konstruktivt. Derfor kan de beskrive egen og 

andres følelser ved konflikter og derved løse konflikter med en god 

forståelse og accept. 

Skolen og lærerne har gode forventninger til den kommende tid for 

klassen og ser ikke puberteten som en risiko socialt. 

 

Klassen fagligt: 

Eleverne i klassen er fagligt stærke og engagerede. Der er en stor lyst og 

vilje til at ville lære. Dette gælder også nyt fagligt stof. Eksempelvis kan 

alle nu dividere, til trods for at dette på grund af sværhedsgraden ikke 

er pensum for 4. klassetrin. 

 

Dansk Elevernes grundlæggende forståelse for faget dansk er god. Navneord og 

udsagnsord er emner som behandles for tiden. Der er udfordringer med 

især tegnsætning og tegnsætning. Dette arbejdes der løbende med og 

der er ingen bekymring om niveauet i klassen. Bøjninger af ord er på et 

godt niveau. Eleverne har god fortællersans og leverer alle 

velformulerede opgaver. De skal i den kommende tid lære mere om 

inddeling i afsnit og historiens opbygning. 

 

National test Skolen gennemfører i den kommende måned den lovpligtige nationale 

læsetest. Testen skal kontrollere det generelle og individuelle niveau i 

læsefærdigheder. Efter prøvens gives en inddeling i: En del under middel, 

under middel, middel, over middel og en del over middel.  

 

Matematik Eleverne arbejder meget med tabeller og har opbygget en god forståelse 

for anvendelsen af dem til division og gange. 

Der arbejdes med regnestykkers opstilling og orden generelt. Drengene 

er som altid særligt udfordret på orden i stykkerne. 

Elevernes eget udstyr, lineal, passer, vinkelmåler og til dels lommeregner 

er vigtige for udbyttet af undervisningen. 

Regneark kommer på sigt til at indgå i undervisningen og ses allerede som 

en naturlig del af 9. klasses afgangseksamen. 

 

Computere Computerudlån på skolen: 

Mellemgruppen har fået sit eget sæt computere og er derfor godt 

prioriteret på dette område. Skolens net virker godt nu. Mellemgruppen 

er derfor dækket ind med lånecomputere indtil videre. Først når gruppen 

rykker op i overbygningen, forventes eleverne at have egne PC med 

hjemmefra.  



 

Filmprojekt: 

Arbejdet med filmprojektet i 4. klasse har været lærerigt. Dog har 

tidsforbruget til redigering og konvertering af formater vist sig at være 

stort. IPAD brug har vist sig nemt og håndterbart.  

 

Kommunikation Ugebreve: 

Det anbefales at man bruger fredagsbrevene i hjemmene. De indeholder 

mange små praktiske oplysninger om kommende aktiviteter på skolen. 

Herunder fremgår afleveringsopgaver. 

 

Sygdom/fravær: 

Der opfordres til at man ved sygdom eller andet fravær søger 

informationer om kommende dages lektier og aktiviteter ved intern 

direkte kontakt til andre elever og forældre. 

 

Lektiebog: 

Forældrene ønsker fokus på lærernes opdragelse af eleverne til brug af 

lektiebog. Særligt ved travle timers afslutning sker det ofte, at eleverne 

ikke får skrevet deres lektier ind i bogen. 

Lærerne prioriterer dette i den kommende periode. 

 

Skole-hjem samtaler 15. - 16. april gennemføres skole-hjem samtaler for klassen. Forældre, 

der ikke deltog i forældremødet, bedes skrive sig på listen snarest 

muligt.  

 

Telefonkæde Til brug for sidste øjebliks informationer og aflysninger har klassen lavet 

en telefonkæde. Den omfatter elevens navn, kontaktnummer og 

morgentidspunkt for afrejse fra hjemmet.  

Forældre, der ikke deltog i forældremødet, bedes skrive sig på listen 

snarest muligt. 

 

Eventuelt Spisefrikvarter: 

Et antal forældre har oplevet, at eleverne ikke har haft tid til at spise 

deres frokost på skolen. Frokostpausen er af eleverne beskrevet som helt 

ned til 5 min. varighed. Palle undersøger om det skyldes undervisning der 

trækker ud, duksenes tid til at ordne klassen eller om eleverne generelt 

bruger tiden til andet end at spise. Lærerne fokuserer på at eleverne 

spiser. 

 

Festudvalg: 

Der var ros til festudvalgets arrangementer det forgangne år. Herunder 

at man fra start havde fastlagt de to datoer for årets arrangementer. 

Dette bliver også planen for 5. klassetrins arrangementer som fastlægges 

ved årets start. 

 

Øget brug af computere: 

Der blev fra forældrene spurgt til lærernes forventninger om evt. øget 

brug af computere på næste klassetrin. Palle ser ikke umiddelbart en stor 

stigning. Computere indgår på det nuværende niveau på næste klassetrin. 

Det er altid lettere for eleven at have sin personlige computer med 

mulighed for at gemme egne data på den. Men det er ikke et krav fra 

skolens side for det kommende klassetrin. 

 

Afslutning Palle takkede for fremmødet samt den gode ro og orden. 

 

 

 



 

 

Bestyrelsen beretning  

Vallekilde-Hørve Friskole 2013 

Endnu et år er gået, og endnu engang er det gået godt – vi kan være stolte af vores skole.  

Generalforsamlingen er tidspunktet hvor vi kan diskutere og sætte retning for vores skole og 

forhåbentligt bekræfte hinanden i, at vi fortsat ønsker at drive friskole sammen.  

Året, det en og tredivte i friskolens liv har været præget af skolelederskifte og etablering 

af skovbørnehaven. Begge store og afgørende ændringer for vores skole, der har stor 

betydning for den fremtidige drift.  

Vi har i årets løb benyttet det indkøbte cirkustelt ved flere lejligheder og det er et rigtig 

godt samlingssted i de varme måneder, hvor vi kan nyde vores børn til f.eks. majfest og 

skabte rammer for en dejlig afsked med Stefan & Lisbeth.  

Den netop veloverstået debataften, er som generalforsamlingen, en vigtigt brik i at lave 

skole sammen, en inspirationskilde og en vej til indsigt for både medarbejder og bestyrelse. 

Skolelederskifte 

Vi har i bestyrelsen haft et mål om at holde retningen for skolen, i en periode hvor nogle 

faste holdepunkter forsvinder. Det har været lidt som ”mor og far flytter hjemmefra” og at 

der ”er en ny vikar i klassen” 

Indtil videre er kursen holdt og skuden er ikke sunket, der har selvfølgeligt været nogle 

dønninger, som der altid er når der drives skole. Takket været et ønske fra alle om at drive 

vores skole videre i fællesskabets ånd, er det lykkes. Vibeke har klaret opgaven som ”vikaren 

i klassen” med bravur. Det er ikke nogen nem opgave, at overtage ledelsen efter Lisbeth, der 

gennem mange år har opbygget en helt unik viden omkring det at drive friskolen. Der er 

selvfølgelig rigtig mange ting som Vibeke forsat skal lære. Det er lige netop en af Vibekes 

helt store styrker, at hun er villig til at lære, og udvikle vores skole i samarbejde med 

ansatte og forældre. 



Lad os høre fra Vibeke, som konstituerede skoleleder, beretningen om det forgange år…. 

  (Orientering fra Vibeke)  Se andetsteds i fredagsbrevet. 

Tak for beretningen, der beskriver et virksomt år på mange fronter.  

Vi har som beskrevet i fredagsbrevene, været igennem en ansættelsesrunde for at finde den 

bedst egnede kandidat til jobbet som skoleleder, og som vedtægterne foreskriver skal vi om 

lidt stemme om valget af skoleleder, hvor bestyrelsen indstiller Vibeke Høy. Det er vores 

opfattelse, at vi med Vibeke, får en leder, der besidder alle de egenskaber, der er 

nødvendige for at bestride posten som skoleleder. Skolelederen skal være struktureret og 

kunne forstå de mange administrative opgaver, der følger med driften af en friskole. 

Samtidigt skal skolelederen være pædagogisk leder og i samarbejde med de ansatte sætte 

den pædagogiske retning, men også som leder, kunne lede og udvikle vores medarbejdere. 

Endelig, men ikke mindst, have den personlige vilje og gejst til at udvikle vores skole, så vi 

forsat er alternativ til folkeskole og hvor vi skaber det bedst mulige afsæt for vores børn til 

den fortsatte læring gennem livet.  

Det er bestyrelsens opfattelse at Vibeke er den kandidat, som bedst dækker alle disse 

aspekter. 

Økonomi 

På trods af den faldende koblingsprocent, har vi igen i år kunne præstere et overskud på 

skolens drift på 3% af de samlede udgifter. Det er mere end budgetteret, og skyldes først 

og fremmest at vi har en medarbejderstab, der passer rigtigt godt på vores skole og er 

meget omkostningsbevidste. Der er hele tiden fokus på, at drive en rentabel skole, f.eks. at 

udnytte muligheden for at dække noget af vikarbehovet med hjælp fra forældre og 

bedsteforældre. Vi har også valgt at skifte pengeinstitut til Dragsholm Sparekasse og 

omlagt vores realkredit lån, hvilket giver os en besparelse på ca. 60.000 kr. årligt. 

Hvordan den økonomiske fremtid for skolen ser ud, er svær at forudse, men vi håber at 

koblingsprocents frie fald nu er stoppet, så vi ikke forsat skal sparer mere end folkeskolen. I 

2013 er koblingsprocenten faldet til 72 % hvor den frem til 2010 var 75 % af udgiften til at 

drive folkeskolen. For første gang i mange år, er elevantallet svagt faldende på skolen pr. 1. 

april 2013 tæller vi 171 elever og som det ser ud lige nu vil vi tælle 162 elever 1. august 2013. 

For at få budgettet for 2013 til at hænge sammen og imødekomme de stigende udgifter og 

faldende statstilskud, har vi valgt at hæve skolepenge med 3 % fra august 2013. Det 

betyder, at skolepengene stiger fra 1.174 kr. til kr. 1.209 kr. om måneden pr. 1.8.2013. 

Skolepenge + SFO betaling Pr. 1.8.2013: 

Takster 2013/14 SFO 

Skolepenge Morgen 14.30 15.30 16.30 17.00 

1.209 kr. 236 kr. 471 kr. 628 kr. 785 kr. 863 kr. 



Der gives søskendemoderation på ældste barn/børn på 15 % og 30 % på andet og tredje barn, 

mens børn ud over det tredje er gratis. 

Som forventet vil driften af skovbørnehaven givet et underskud i 2013, da vi endnu ikke er 

fuldt belagt. I 2013 har vi derfor budgetteret med et underskud på kr. 135.000 for 

Vallekilde-Hørve Friskole, dette svarer til det forventede underskud i skovbørnehaven i 

2013.  

Skolen har i år også ansat Charlotte Grobb, til at hjælpe på kontoret en dag om uge, 

velkommen til Charlotte. 

 

Skovbørnehave 

Vi besluttede på den ekstraordinære generalforsamling sidste år, at etablere en 

skovbørnehave på skolen. Det var en rigtig stor beslutning, som vi heldigvis havde en rigtig 

god diskussion og dialog omkring. 

På nuværende tidspunkt, allerede et år efter at vi tog beslutningen, ser det heldigvis ud til 

at det var en rigtigt beslutning. Vi kunne første august byde velkommen til tre pædagoger 

Simone Bergqvist, Linda Andreasen & Dinie Hage, der har skabt noget fantastisk, velkommen 

til jer.  Der var nogle rigtige modige forældre, der turde indskrive deres børn i en 

institution, som endnu ikke var etableret, men som de kunne være med til at skabe. I starten 

i den midlertidige ”campings-vogn” og senere i den nye bygning, som der er indvielse-fest for 

på lørdag – jeg håber at der er rigtig mange af jer der møder op!    

Kombinationen af dygtige medarbejder og forældre har gjort at vi nu har en velfungerende 

skovbørnehave, der har en stor søgning. I skrevne stund tæller børnehave 28 børn og der er i 

2014 opskrevet 38 børn og 2015 er 44 i snit hen over året. Vi er rigtigt godt på vej, og det 

ser ud til at gå som vi håbede! 

Byggeriget, blev som bekendt dyrere end det estimerede til den ekstraordinære 

generalforsamling. Set i bagklogskabens klare lys, burde vi måske have brugt midler på 

arkitekt og rådgivning inden sidste års generalforsamling. Vurdering var, at vi ikke ønskede 

at bruge midler på skovbørnehaven, inden vi havde grønt lyst fra jer. Efterfølgende har vi 

justeret det treårige budget for skovbørnehaven, der forsat er rentabel efter tre år, 

hvorfor vi i bestyrelsen vurderede, at dette var inden for den ramme, vi havde opbakning til, 

fra generalforsamlingen. 

Alt i alt betyder tilslutning til skovbørnehave og det næsten afsluttede byggeri at 

forudsætninger for etableringen ser ud til at holde  

Der skal lyde en stor tak til det midlertidige børnehaveudvalg, som sidste år skabte 

forudsætningerne for etableringen og medarbejdere og forældre, der med fælles indsat har 

fået skabet en fantastisk skovbørnehave. 



Bestyrelsesarbejdet 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for godt samarbejde med ansatte, forældre og 

det rigtig gode samarbejde, vi har i bestyrelsen. I bestyrelsesarbejdet er vi heldigvis ikke 

altid enige – men, vi har en god og konstruktiv dialog. Pernille valgte i årets løb at trække sig, 

da hun ikke kunne stå inde for beslutningen om at bygge skovbørnehaven Jeg vil gerne takke 

Pernille for hendes indsats for skolen i bestyrelsesarbejdet gennem mange år, der helt 

sikkert har været med til at bringe skolen derhen hvor den er i dag!  Jesper Thorning har 

som suppleant overtaget Pernilles plads i bestyrelsen, men har valgt ikke at stille op til 

bestyrelsen, da det for ham ikke er foreneligt med arbejdsliv og privatliv, tak for indsatsen 

Jesper. 

Bestyrelses arbejdet er rigtig vigtigt for friskolen, det er her vi sætter de overordnede 

rammer og visioner for vores friskole, så vi fortsat kan lave friskole sammen. Derfor er det 

afgørende, at os der sidder i bestyrelsen repræsentere forældrene på skolen og de 

forskellige holdninger og opfattelser der er, så vi kan justere retningen på skolen, så der 

fortsat er en tæt sammenhæng mellem forældre og ledelsen på skolen. Jeg vil derfor 

opfordre generalforsamlingen til at diskutere: ”hvorvidt der bør være en begrænsning på 

det antal år et bestyrelsesmedlem kan sidde i skolen bestyrelse”. Personligt vil jeg, 

opfordre alle, der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet til at opstille og argumentere for, 

hvad det er de ønsker at bidrage med, så har generalforsamlingen mulighed for at tage 

stilling til, hvem de ønsker, skal repræsentere dem i vores bestyrelse. 

Sluttelig vil jeg takke alle vore medarbejdere for den unikke indsats, I alle yder for vores 

skole og vore børn. Det er fundamentet for vores skole, at vi i fælleskab ønsker at skabe 

noget sammen, ikke blot at købe en velafprøvet hyldevare af det rigtige mærke, men at 

turde gå fuldt og helt ind i det at drive skole sammen. Jeg er sikker på, at det er det 

vigtigste fundament for, at vi forsat kan videreudvikle og skabe det bedste afsæt for vore 

børn til den fortsatte læring gennem livet. 

Det er en fornøjelse at lave friskole sammen med jer alle - så lad os endeligt tage et år 

mere 

På bestyrelsens vegne, 

Søren E. Jensen 

 

 

 

 

 

 

 



Skoleleders orientering til generalforsamlingen 

 
Så er der gået det meste af et skoleår. Det har været et skoleår, med en masse nye ting.  

Vi startede skoleåret ud med at starte vores skovbørnehave op. Som altid, når man starter 

noget nyt, så kan man spekulere sig tosset på, om det nu også var en god ide, om det nu 

holder i længden, om der nu er den tilslutning vi håber, om alle tallene nu holder. Sådan er 

det med alt nyt, og nogle gange skal man bare have modet til at kaste sig ud i det. Heldigvis 

må vi jo sige at det holdt. Selvfølgelig var det en god ide, og hvorfor ikke. 

Vi har i dag en Skovbørnehave, som vokser for hver måned der går, et fantastisk personale, 

som hverdag gør en kæmpe forskel i nogle Skovbørnehavebørns liv. Jeg er meget fuld af 

beundring over de seje damer i Skovbørnehaven. De går til opgaven med gå-på-mod, og gode 

ideer. Om det så er en ræv, der skal pelses, eller nye læringsmetoder, der skal indføres. Alt 

sammen kan lade sig gøre, fordi det er engageret personale, som vil vores sted det 

allerbedste. Det er utroligt at se hvordan børn, personale og forældre har taget opgaven til 

sig, og klør på. Det er lige det, som vi har brug for.  

Og som tiden er gået kan vi jo fortælle at vi nu har brug for flere hænder til at putte børn i 

flyverdragter osv., så pr 1. maj starter Anette Rasmussen op i børnehaven, og bliver en del af 

familien.  

 

Skoleåret startede også ud med min konstituering som skoleleder. Jeg vil godt indrømme, at 

det var med lidt sommerfugle i maven, at jeg mødte op til første skoledag, men jeg var ikke 

nervøs. Jeg vidste nemlig, at der på vores skole er tradition for at hjælpe og støtte op om 

hinanden.  

Selvfølgelig er der mange nye ting, men jeg er ikke bange for at tage udfordringerne op, og 

arbejde med også de vanskelige ting, som kan opstå i løbet af et skoleår. Hvis man har dette 

rigtige udgangspunkt, lykkedes det meste. Og vores værdigrundlag er det rette 

udgangspunkt.  

Jeg vil også gerne her takke alt personalet og ikke mindst bestyrelsen på VHF, for den 

kæmpe opbakning, hjælpsomhed og støtte jeg har fået. Når det så er sagt, vil jeg også her 

gerne bede om forståelse. Der er rigtig mange ting, som skal planlægges, klares, ordnes og 

gøres i løbet af et skoleår, og skulle der smutte en enkelt ting, så håber jeg på 

overbærenhed. Det skulle undre mig, om ikke en enkelt ting blev glemt. 

På skolefronten har vi i år sat flere nye tiltag i værk. Blandt andet de nye grupperinger, hvor 

vi nu regner indskolingen bh-3.kl og mellemgruppen 4-7.kl og overbygningen 8.-9.kl. En af 

begrundelserne bag de nye grupperinger var, at vi igen gerne ville organisere os i mindre 

undergrupper, sådan at to klasser går sammen. Dette havde vist sig nødvendigt p.g.a vores 

størrelse. Det fungerer rigtig godt, og vi må konstatere at det var den rigtige beslutning vi 

tog. Det har gjort det muligt at undervise endnu mere på den måde, som vi så gerne vil her på 

stedet. Nemlig at vi blander klasserne på kryds og tværs. At børnene oplever flere 

forskellige voksne, som ser dem på forskellige måder, og at de oplever, at de voksne har 

forskellige kompetencer, som vi udnytter til fulde på vores skole. Helt konkret, har børnene i 

mellemgruppen mærket det som mere værkstedsundervisning på tværs af klasserne, hvor 

der er fokus på fx grammatik, regningsarter, tekstanalyse osv. I indskolingen er dette netop 

startet op med læsebåndet, som er læsehold på tværs af de tre klasser.  

Det er så vigtig at vi hele tiden tænker det enkelte barn ind i en helhed, som styrker 

fællesskabet og samtidig rammer det enkelte barn, hvor det er.  



At vi er en friskole betyder netop, at vi har friheden og muligheden for indimellem at tænke 

ud af boksen og gøre tingene på en anden måde. Det kan vi godt lide. Vi holder meget af vores 

traditioner, men prøver også at stille spørgsmålstegn ved dem fra tid til anden.  Vi bevarer 

ikke traditionerne for traditionernes skyld.  

 

En af de traditioner vi så efter i sømmene i år, var vores høstfest. Høstfesten var tidligere 

arrangeret af indskolingens forældre, og lå i september måned. En meget stor opgave at 

starte sit friskoleforældreliv med. Derfor besluttede vi os at vende os mod dem, som har 

allermest erfaring på stedet, nemlig overbygningens forældre. Derudover lyttede vi til 

børnene, som i mange år havde ønsket sig en Halloween fest. Og jeg skal da love for at vi fik 

en uhyggelig fest, med aktiviteter, udklædning og mørkelege. Det var en stor succes, så den 

tradition er kommet for at blive. 

Indskolingens forældre bliver dog ikke snydt, men får blot arrangementet i juni måned. I det 

hele taget har vi her på skolen nogle meget engagerede forældre, som altid stiller op med en 

hjælpende hånd, og vil skolen. Det er præcis det, der gør at vi kan blive ved med at have 

vores berettigelse. 

 

Hvis vi skal blive ved med at lave skole, er vi nødt til at stå sammen, og trække den samme 

vej. Vi er nødt til at se hinanden i øjnene og komme hvis der er noget, der trykker. På den 

måde kan vi opretholde den gode dialog der er her på stedet. Vi skal love hinanden, at vi 

tager snakken, når der er udfordringer, og vi sammen løser dem, til vores børns bedste. For 

det er det, som det hele drejer sig om – Børnene. 

 

I øjeblikket blæser der mange vinde omkring den danske skole. Det er som om, at alle vil 

noget med skolen, men ikke rigtig kan blive enige om, hvad det bedste er. Der tales om 

heldagsskole, eller helhedsskole. Tanken er at skabe en skole, hvor børnene er i skole flere 

timer om dagen, men hvor dagen krydres med aktivitetstimer, hvor bevægelse og udendørs 

leg er i fokus. Bagerst i regeringens udspil står dog, at friskolerne i Danmark ikke vil blive 

underlagt den nye folkeskolereform. Men lad os nu alligevel forholde os til reformen. Jeg 

synes, det er en alle tiders ide, at skabe en skole, hvor vi har fokus på at leg, bevægelse og 

udeliv, skal være en naturlig del af undervisningen, men det gør vi allerede her på skolen. Jeg 

mener, det er en meget vigtig del af en skolegang at der bliver undervist på tværs af fag, og 

klasser, så sammenhængen bliver klarere for børnene, men det gør vi også allerede her på 

skolen.  

Jeg vil dog stille mig tvivlende overfor om antallet af timer er det afgørende for hvad 

børnene lærer i skolen. For mig at se, er det væsentlige ikke om der er 7 eller 8 timer i 

dansk, men kvalitet af den undervisning der foregår. Det kræver, at vi i skolen har nogle 

engagerede lærere, som vil børnene, som er glade for deres job, som tager deres 

undervisning alvorligt, som er dygtige og ikke mindst er nærværende. Men også dette har vi 

allerede på vores skole.  

Der er dog ting i skolen, som vi ikke kan måle. Det er den dannelse, som vores børn får med 

fra skolen. Den måde de lærer at omgås hinanden, at have respekt for andre mennesker, og 

tro på sig selv og egne evner. Det kan ikke måles, og skal heller ikke måles. Det glemmes 

indimellem i debatten, og for mig at se, er dette en ligeså vigtig del af vores børns læring.  



Jeg er ikke bange for den nye reform, rigtig mange skoler gør allerede mange af de 

beskrevne ting, men at vores børns skolegang skal ophøjes til et mere end en fuldtidsstilling, 

det stiller jeg mig dog skeptisk overfor.  

I personalegruppen er der i løbet af året sket lidt forskydninger. I februar måned meddelte 

Heidi, at hun søgte nye udfordringer og derfor ikke længere ønskede at være ansat på 

skolen. Heidis opsigelse kom efter et længere sygdomsforløb, og vi ønsker Heidi god vind 

fremover. Heldigvis kan vi trylle, så derfor hoppede Nille til og tog sig af 1. klasse, som Heidi 

havde. Det er fantastisk at vi har mulighed for at lave så god en løsning, med en fast kendt 

vikar. Klassen kendte i forvejen Nille, da hun også sidste år havde klassen i en periode, hvor 

Bodil var syg. Og heller ikke her var det første gang. Faktisk har Nille hvert år, siden hun 

blev udnævnt til souschef, måtte tage en tørn i en klasse, som pludselig stod uden lærer.   

Så tusind tak for, at du sprang til igen Nille. Men Nille har jo en anden vigtig opgave her på 

skolen, nemlig som souschef, og derfor har vi også her i foråret været nødt til at finde en 

mere permanent løsning i Nilles sted. Som de fleste af jer har hørt, er det lykkes at hente 

Anne Dongsgaard tilbage til skolen, efter hun har haft orlov. Vi glæder os til at genoptage 

det gode samarbejde med Anne, som bliver tilknyttet indskolingen. 

Det var også i dette skoleår, at vi fik mulighed for at oprette en fast stilling som 

rengøringsassistent. Med Skovbørnehaven blev der lige pludselig lidt flere kvm daglig 

rengøring og derfor kunne det bedre hænge sammen med en ”fast i huset”. Rigtig rigtig rigtig 

mange ansøgninger kom der 119 i alt, blandt dem valgte vi Vibeke Frantzen, som kommer og 

tryller skolen fin hver dag, når vi andre er taget hjem.  

Der var engang en rengøringsassistent der sagde til mig; ”Ja mit job, ligger man jo kun 

mærke til, hvis ikke det er gjort”. Lad os ikke glemme at sætte pris på det store arbejde, 

det er at få vores store skole til at skinne –hver dag.  

I forældre ved det jo godt. I gør det jo nogle gange om året . Også velkommen i familien til 

dig Vibeke. 

 

Efteråret i vores SFO var desværre også præget af en langtidssygemelding, da Mettes 

graviditet ikke kun bød på fryd og gammen. Heldigvis har vi nogle gode pædagoger ansat, og 

en Rasmus som vikar, der sprang til i løbet af efteråret, og senest med ansættelse af Maria 

som barselsvikar. Et stort velkommen til dig. Men sygdom kunne ikke bremse de gode ideer 

fra Spireloppen, og i efteråret introducerede personalet en fast ude-dag. Det har krævet 

lidt tilvænning, men der meldes tilbage om glade og friske børn med røde kinder, som glæder 

sig til bålmaden. En anden gammel kending er blevet støvet af i SFO –nemlig samlingerne, som 

for nuværende holdes en gang om ugen, dog i lidt mindre grupper, end tidligere. Derudover 

arbejdes der i SFO’en med til stadighed at lave spændende, meningsfyldte, sjove og 

vedkommende aktiviteter for børnene. 

I lærergruppen har vi hvert år to pædagogiske dage, hvor vi kan have forskelligt fokus. I år 

valgte vi at invitere resten af personalegruppe og bestyrelsen. Vi brugte en lørdag i marts på 

at arbejde under overskriften ”Hvad er vores friskole?”. Ikke fordi vi ikke alle vidste det, 

men det er så sjældent vi italesætter netop dette. Hvad er det, der gør dette sted til noget 

helt specielt. Denne lørdags arbejde skal nu efter efterbehandles og så skal der arbejdes 

videre med nogle af de tanker der kom på bordet, bla. var alle enige om at fællesskabets 

vigtighed er noget særegent ved vores sted, og at det er meget vigtigt at vi bliver ved med 

at skabe grobund for fællesskabet.  



Det blev også til en snak om, hvor meget trygheden for børnene betyder, hvis de kan er 

trygge ved skolen, så er der ikke grænser for hvad vi kan lære dem. Enighed var der i hvert 

fald om, at dette sted er unikt og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at bevare det gode, vi har 

her. 

April måned plejer at være en måned hvor planlægningen af næste år er i fuld gang. I år er vi 

dog blevet bremset en lille smule af den igangværende lock out, der betyder, at vi endnu ikke 

helt ved hvordan lærernes arbejdstid ser ud for det kommende skoleår. Men vi skal nok få 

det løst, og jeg er fortrøstningsfuld. Jeg er vokset op med troen på at der i alt findes et 

eller andet godt, og i denne situation, kan det positive, da være at der nu er kommet fokus på 

lærergerningen, og på hvor vigtig den er. 

Inden jeg slutter, vil jeg gerne takke bestyrelsen for det store arbejde, I lægger i vores 

skole. Altid kan man søge hjælp, vende en tanke, komme med en ide med jer, og ingenting 

bliver fejet af bordet, inden det er blevet diskuteret i alle leder og kanter. Og selvom vi kan 

være uenige om tingene, så foregår diskussionerne altid i et sobert og trygt forum, hvor alle 

kan ytre sig. Så tak for det gode samarbejde gennem året, og tak for hjælpen. 

Som jeg startede med at sige: Det har været et spændende år. Jeg vil gerne takke alle i 

personalegruppen for hjælp, opbakning, udfordringer og samarbejdet i det forgangne år. En 

særlig tak til kontordamerne og Stig, som nok skal hjælpe mig med at huske, hvis der er 

noget ”Plejer”, som jeg skulle have glemt/overset. Det gælder faktisk hele vejen rundt. 

Bestyrelse, personale, forældregruppe og børn – tak. De sommerfugle jeg startede med i 

maven, er faldet til ro, og jeg vil glæde mig til at tage fat på et nyt spændende og fantastisk 

år sammen med jer – hvis I vil. 

Vibeke 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Specialundervisning næste skoleår. 
Der er fra skoleåret 2013/2014 lavet om på den måde, man tildeler tilskuddene til 

specialundervisning på skoler i Danmark. Hvor skolerne tidligere søgte et specifikt timeantal 

til bestemte børn, har man nu lavet ordningen om, så de enkelte skoler modtager et tilskud, 

som er udregnet ud fra et gennemsnit af de tidligere tilskud samt et fast beløb. På denne 

måde er pengene ikke øremærket til bestemte børn i et bestemt antal timer, men fordeles 

efter skolens skøn. 

For vores skole betyder dette helt konkret at der i næste skoleår vil være en pulje timer, 

som vi selv har råderet over, og kan sætte ind overfor de børn, som vi skønner har et behov. 

Vi er meget positive overfor de nye bestemmelser, da vi på den måde kan tage bedre hånd om 

de børn, som har brug for ekstra hjælp. Det kunne fx at nogle børn havde brug for støtte i 

klassen, på mindre hold eller en-til-en. Det bliver også muligt at sætte intensivt ind i en 

kortere eller længere periode alt efter barnets behov. Dette har der før været forskellige 

hindringer for. Fra næste skoleår har vi en lille nedgang i antallet af lektioner, men 

fleksibilitet i den nye struktur gør, at jeg er overbevist om, at det er en styrkelse af 

området. 

Det er dog stadig sådan, at det er lærerne der indstiller til specialundervisningslærerne, 

hvem der skal have specialundervisning. Selvfølgelig efter orientering og aftale med 

forældrene. 

Vibeke 



 

 
 

 

Endnu en dejlig uge i Spireloppen er gået, og vi mærker rigtigt hvordan foråret er på vej. Vi 

har sejlet på søen og samlet skrald og bolde op ad den, vi har fået gang i rulleskøjterne, og 

der er kommet nyt/mere sand i sandkassen. Så håber vi bare det holder ved. 

 

                                               
 

 

Solcreme: Vi er som skrevet rigtig meget ude nu, og solen er begyndt at varme dejligt, det 

betyder også, at I skal huske at give jeres børn solbeskyttelse på de dage der er risiko for 

de kan blive røde. 

 

Skak: Vi øver/spiller stadig skak, det gode vejr trækker dog i os alle og derfor er det ikke 

så intenst, men spillene bliver taget med ud og vi bliver bedre og bedre.  

Vi glæder os til i næste uge at spille vores lille turnering.   

 

HJÆLP 

Vi mangler skakspil for at alle kan spille på samme tid, så det vil være så dejligt, hvis 

nogle har et, vi må låne torsdag i næste uge.  

 

 

Vi ønsker Skovbørnehaven stort tillykke med indvielsen på lørdag 

 

 

 


