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Fredagsbrev nr. 750 

    

Næste uger: 
09. september 

 

 

10. september 

 

 

12. september 

12.september 

12.september 

12-13.september 

 

 

 
Skolefoto kl. 8.30 

Skoleledermøde her  -

Vibeke og Nille 

Skolefoto kl. 8.30 

Besøg af Odsherred 

Garden kl. 13.30-14.00 

Vibeke fri 

Henrik omsorgsdag 

Chenny kursus 

Bh.kl.- 1.kl. lejrskole 

Mærkedag: 
07. september 

08. september 

09. september 

10. september 

 

 
Josephine  7.kl. 

Emma  8.kl. 

Chenny 

Mathilde  9.kl.  

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

Den 16. september 2013 kl. 16.00 har 3.klasse fællesrengøring  

 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤ 

 

OBS 

Morgensang afholdes mandag den 9.september og tirsdag den 10.september i 

Multi rummet, da Baunen er optaget pga af fotografering. 
 

 
 

 

 



 

Referat fra bestyrelsesmøde 29. august 2013. 
 

 

Velkommen tilbage til endnu et år på Vores Skole. Det var en dejlig første skole og en 

fantastisk dag at fejre Bodil med hendes 25 års jubilæum. 

Velkommen til de 17 nye elever i børnehaveklassen – et spændende skoleliv venter jer. Og 

velkommen til de nye elever, der er kommet i løbet af sommeren. 

 

Skovbørnehaven 

Det er fortsat rigtig god tilslutning til Skovbørnehaven, som nu for alvor har fundet sig 

tilrette, og udnytter hver en lille krog, i og omkring deres base.  

Onsdag d. 28. august 2013 var der i forbindelse med forældremødet valg til 

Forældrerådet, hvor 5 forældrerepræsentanter skulle vælges for det kommende år. De 

valgte blev: Lars Rønholt(Malte), Signe Aronsson (Marius), Lars Spange (Kamma), Tine 

Schulz (Noah) og Kristinna Andersen (Albert). Derudover blev Sisse Ravn (Noah og Isak) 

og Jesper Thorning(Lærke) valgt som Suppleanter. 

Tillykke til dem og vi ser frem til samarbejdet. 

 

Frivillig musik 

Ud fra konklusionen af en evaluering af de foregående års musikundervisning, har vi 

besluttet at dele musikundervisningen og den frivillige del på flere hoveder, og ansætter 

derfor en til at varetage den frivillige del i 3. klasse og på melletrinet.  

Den frivillige musikundervisning begynder hurtigst muligt, og der gives besked i ugebreve 

og her i fredagsbrevet. 

 

O’frisk’O 

O’frisk’O er navnet på samarbejdet mellem friskolerne i Odsherred kommune. Målet med 

O’frisk’O er at sætte fokus på friskolernes arbejde, både via arrangementer, men også 

med ord og billeder gennem en fælles pjece.  

Vores ”Friskolernes dag” sidste år, er et arrangement fra O’frisk’O, og vi gentager dagen 

i år. Lørdag den 5. oktober 2013 slår vi igen dørene op for interesserede og vi håber på 

lige så stor opbakning som sidste år. Der kommer selvfølgelig mere information senere. 

O’frisk’O arbejder med ideer om yderligere fælles arrangementer for eleverne, bl.a. en 

fælles motionsdag. 

 

Næste bestyrelsesmøde er 18. september 2013. 

 

Ref. Lisbeth T. Jensen 
 

 

 



Friskolernes Dag 
Husk at sætte et stort kryds i hele familiens kalender lørdag den 5. oktober 2013.  

Der afholder vi igen Friskolernes Dag på VHF.  

I år er alle friskolerne i Odsherred kommune med til projektet, og hver skole er åben for 

alle interesserede. Vi glæder os til at vise vores skole frem, med masser af liv og glade 

dage.  

Der følger nærmere oplysninger i de kommende fredagsbreve, men allerede nu kan I godt 

begynde at glæde jer, for bestyrelsen og personalet på friskolen har noget stort, 

spændende og helt fantastisk i ærmet. Det vil I ikke gå glip af. 
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Rengøringsplaner for klasserne ligger på hjemmesiden under grupperne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÆLLES ”FODSLAW” 

Skoleåret 2013-2014 
 

Udover, at vi fastholder VHFs vedtagne værdigrundlag, har lærere og SFO – 

medarbejdere sat sig nedenstående indsatsområder for dette skoleår.  

 

INDSATSOMRÅDER  -  undervisningsparate børn: 

 At de er veludhvilede 

 At de har spist morgenmad og medbringer en 

solid madpakke 

 At skoletasken og penalhuset er pakket til 

fagene (se den gule folder) 

 

 

-  attitude i undervisning, i frikvarterer og i SFO 

    blandt børn og voksne: 

 At alle deltager aktivt i timerne 

 At alle er opmærksomme på at bidrage til 

fællesskabet, og alle er rollemodeller 

 At alle benytter et respektfuldt sprog 

 At alle overholder skolens retningslinjer for 

brug af elektroniske kommunikationsmidler 

herunder mobiltelefoner 

 

 

-  kommunikation mellem skole og hjem: 

 At både Fredagsbrevet og ugebreve bliver læst 

af forældre og børn 

 At sedler afleveres til tiden 

 At forældre deltager i forældremøder og – 

arrangementer 

 

Lærere, SFO- medarbejdere og Vibeke 

 
        
 
UDFYLD VENLIGST OG AFLEVER TIL HJEMGRUPPELÆREREN ELLER PÅ KONTORET 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Fælles ”Fodslaw” 
 

Barnets navn : ____________________________  Klasse : ______________ 

Vi har i hjemmet læst og drøftet dette indlæg ____ 

 

Underskrift : ____________________________________________________ 

 



 

 

 

 

Endnu en uge er gået i Spireloppen. Børnene har allerede taget rollespillet i brug og der bliver 

kæmpet med sværd på liv og løs i skoven. Selvom vi har været heldige med sensommerens varme, 

er det ustadige danske vejr begyndt at vise sig. Derfor er det nu super vigtigt at jeres børn har 

regntøj, gummistøvler og skiftetøj med hver dag, det er så ærgerligt, hvis børnene begrænser 

deres leg på grund af lidt regn  

 

I denne uge blev der bagt snobrød med syltetøj på bålet, som helt sikkert faldt i god jord. Da vi 

stadig bestræber os på at fornye os og blive bedre til at udnytte udelivets mange muligheder 

tager vi gerne imod ideer og inspiration til lækre bålopskrifter og udeaktiviteter, men også ris og 

ros og tilbagemeldinger på vores aktiviteter. Kun på den måde kan vi blive bedre til at tilbyde 

børnene de bedste muligheder. 

    

Lidt praktisk omkring vores afkrydsningslister. Vores store ønske er at børnene selv lærer at 

krydse sig på og af. Det er en rigtig god vane og det udvikler deres ansvarsfølelse. Det kan ske at 

en forælder er nødsaget til at sætte et kryds, men ellers er det kun jeres ansvar at informere 

om specielle aftaler/meddelelser i forbindelse med afhentning mm. Krydsene skal børnene selv 

sørge for, så hjælp dem gerne med at huske det  

 

Vi håber at jeres børn har haft en herlig uge og sluttet ugen af med en skøn, sjov og spændende 

VHG-dag! 

God weekend fra Spireloppen 


