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Forældrebank 

I indgangspartiet ligger stadig forældrebanksedler. Der er mulighed for at skrive sig på 

frem til torsdag den 19. september 2013, hvor vi tager sedlerne ned.  

Så hvis I endnu ikke har været forbi, kan I nå det endnu.  

Vores forældrebank er en meget vigtig del af vores fælles skole. Den er årsag til, at 

rigtig mange ting kan lykkes for os. Så skynd jer at skrive jer på, vi sætter stor pris på 

hjælpen. 

Hilsen Vibeke 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

FOTO 

Er nu veloverstået, og I kan gå ind på www.skolefoto.dk  og se jeres børns billeder.  

Det er også her i bestiller billederne. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

OBS 

Vi har børneorm på skolen – så vær opmærksom og check jeres børn 

her i weekenden. 

http://www.skolefoto.dk/


 

Besøg fra Slovenien 

Lørdag den 21. september 2013, får vi igen besøg fra vores venskabsskole i Dobravjle i 

Slovenien. 

Det er 7.klasse som er en del af udvekslingen, hvor vi til foråret bliver inviteret til 

Slovenien. Eleverne skal bo privat i de danske familier, og opleve Danmark og knytte 

venskaber.  

I løbet af ugen er der planlagt mange spændende ting for både de slovenske elever og 

vores 7.klasser.  

De skal på en strandtur til Havnsø, en tur i naturens spisekammer på Naturskolen, have en 

anderledes skoledag på friskolen, en tur på sightseeing i København, have idrætsdag i 

hallen.  

Vi slutter besøget med et Farewell-Party fredag aften i Baunen. 

Vi glæder os meget til at byde velkommen til vores slovenske venner. En stor tak til jer 

forældre for at åbne jeres hjem for vores gæster, og en tak til lærerne for et stort 

planlægningsarbejde. 

Hilsen Vibeke 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat af forældremøde i 7. klasse 11.9.13 

Klassens trivsel: Socialt trives alle og har det godt, de er søde og får meget ros. Men der er også 

et lille suk fra Chenny da de har meget der skal afprøves og derfor prøves der grænser. Chenny 

har lavet nogle indsatsområder. De skal lære at tage ansvar, have deres ting med til timerne og 

de skal lave deres lektier og aflevere til tiden. 

Når der skal afleveres opgaver må de gerne printe ud på skolen, med det skal gøres dagen i 

forvejen, inden afleveringsfristen udløber. 

Børnene snakker meget i timerne om alt andet end skolearbejdet, så hvis de vil kan de sagtens nå 

mere i skolen, f.eks. deres lektier, hvis de ikke hele tiden forstyrrer hinanden. 

Tirsdag, mens der er frivillig musik, er Chenny til rådighed for hjælp til alle, det være sig lektier 

eller andet fagligt, men det kan så ikke være for dem der er til musik. 

Fester: Der snakkes lidt om Centerfester og en fest for friskolebørn, som nogle forældre fra 

Høve friskole prøver at få op at stå, med det kræver at vi også stiller med nogle forældre. Vi er 

enige om at det er de enkelte familier der laver aftaler med deres egne unger omkring disse 

typer fester. Fester i klassen er fortsat uden alkohol, og der inviteres til en adresse hvor der er 

voksne til stede, som har ansvaret for ungerne. Aftalerne fra 6. klasse ligger under grupperne på 

hjemmesiden. Vi tænker at bruge dem fortsat. 

Der skal skrives på forældrebanken, skolehjem samtaler og e-mail adresse liste. 

Klassen vil gerne lave noget sammen, i stil med de sidste års restaurant arrangementer, så hvis 

nogen har en god ide er den velkommen. 

Fastelavn: 7 klasse har ansvaret og det er fint nok med forberedelserne og gennemførelsen, men 

Chenny vil ikke risikere at stå med hele oprydningen selv, så børnene skal blive på skolen efter de 

andre børn og rydde op og vi forældre skal evt. også komme og hjælpe til. Vi hører nærmere om 

dette. 

Sloveniens turen: De skal køre der ned med toget, det kommer til at koste 1/3 af prisen i forhold 

til at flyve, men det tager 20 timer. Børnene er ikke så glade for dette, men det skal nok blive 

hyggeligt. Det skyldes at Chenny ikke kan flyve pga. sygdom og Dorte vil ikke være alene med hele 

klassen i lufthavn etc. 

Konfirmationen: Der bliver ingen lektier i ugen op til konfirmationen. Der snakkes om at blå 

mandag evt. kan være den samme dag for hele klassen. Der er tradition for at dem der 

konfirmeres i korskirken holder blå mandag i påskeferien, hvilket organiseres sammen med 

præsten som afslutning på forløbet der. Der bliver derfor ikke nogen samlet blå mandag, da 

flertallet af forældre mener at der i forvejen er fejringer nok. 

Der snakkes om at dette skoleår er et meget dyrt og begivenheds rigt skoleår. Slovenerne 

kommer her, klassen rejser der ned, rejser til Tyskland og skal konfirmeres. Der henstilles til 

bestyrelsen om at tage op om begivenhederne ikke kan justeres eller flyttes rundt. Da der er to 

fra bestyrelsen til stede lover de at tage det op til et bestyrelsesmøde og videre til 

generalforsamlingen. 

 

 

 



Referat af Forældremøde i Indskolingen 

 
Tirsdag d. 27. August 2013.  Referent: Jacob Antvorskov 

  

Æbler lyser rødt på træernes grene…  

1. Mad til børn i skolen. v. Lone Frederiksen 

Sundhedsplejerskens kæpheste og kost: 

   

 Følg de 8 kostråd.  

 Spis sundt 

 drik vand 

  motionér 60 minutter om dagen. (De gør det automatisk til de bliver teenagere) 

 Spis morgenmad og aftenmad med dine børn. Gem konflikter til efter maden. 

 Meget lidt sukker og slik. Der blev grinet da det anbefalede ugentlige indtag af 

tomme kalorier blev vist: En sodavand, et par is, lidt slik og en håndfuld popcorn. 

 

Sundhedsplejerskens kæpheste om søvn: 

 Faste vaner, ritualer og sengetider 

 Ikke elektronik i og omkring sengen. 

 Man kan ikke få et barn til at sove. Det skal det selv 

 Børn ml. 5 og 10 år bør sove 10-11 timer pr døgn. 

 Udhvilede børn har lettest ved at lære og vokse. 

 

 Kontakt evt:  

Lone Frederiksen 59 66 64 64 - 24 98 95 84 

lofre@odsherred.dk, Primærdistrikt: Hørve, Fårevejle 

 

 

2. Forældrebank 

Skriv Jer på et sted. Hvis man ikke står på, bliver man ringet 

op. Men man kan stadig godt sige fra hvis man ikke kan.  

3. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lofre@odsherred.dk


 

Forældremøde 3.kl – tirsdag d.27.8.13 
 

2-3 kl. fælles:  

              Højt i et træ… kanon 

 Anne og Helle fortalte og viste billeder fra lejrskolen på Orø. Rigtig god tur 

 Derefter om ”ugeskemaet”.  Ugen igennem er 1. modul  med almindelig dansk eller 

matematik, med gennemgang af nyt stof mm. 2. Modul: Børnene styrer selv via skema, 

hvornår de laver hvad: matematik, danskopgaver, engelskkasse, geometrilege, løb, div 

startegispil osv (se skema i klassen) Det minder lidt om det gamle Eget projekt, blot 

skal de nå det hele i løbet af ugen, selv holde øje og forvalte deres tid – med hjælp. 

Umiddelbart fungerer det rigtig godt. Evt skal 2.kl nøjes med 3 dage, da de skal 

indøve flere faste rutiner og fast stof. Det er ansvar for egen læring, men Anne og 

Helle holder sig ajour med, om de laver det de skal. Erfaringen med denne form er, at 

børnene  får lavet mere end ellers En del vælger at tage dansk eller matematik med 

hjem i løbet af ugen, og gøre det færdig der, for at nå flere af  fælles kasserne i 

skolen.  Der er sat tid på de fleste klasser. Er alle x’er sat fredag morgen– og 

arbejdet i orden – kan de vælge frit ud fra ugens skema. Det er stadig i 

opstartsfasen.  

 

 

 3.kl 

 Referent: Majken 

 

1. Hovedrengøring: 

En hverdag i uge 38 – Merethe sender mail rundt vi starter ca. kl. 16. Og afslutter med 

fælles mad kl. 18 – Michael står for maden. 

 

2. Ugerengøring: 

Helle ser på rengøringslisten – nogle stykker har fået en gang for meget. Der har 

tidligere været taget hensyn til søskende i andre klasser i indskolingen, det bliver evt 

ikke gjort mere –Giver rod i rækkefølgen. Vi må bytte indbyrdes hvis vi ønsker– husk dog 

at give besked til Thomas, der lægger rengøring ind på ugeplanen. 

Helle laver en ny plan. (redigeret rengøringsliste på hjemmesiden og klassens dør) 

 

3. Pladser: 

Helle har ændret i bordopstillingen til hestesko– det fungerer godt. Børnene er også 

glade for at sidde pige/dreng. Foreløbigt bytters der pladser hver 2. mandag.  

 

4. Dagligdag: 

Det er endnu opstartsfase med nyt skema. Evt lidt ændringer på skemaet. Fx matematik 

om mandagen i 1.modul, så nemmere at nå alle sidrne i ugens løb.  Der bliver skrevet 

”historie-diktat ” torsdag eller fredag.  Et ønske fra eleverne om sammenhængende 

historie.Historien bliver gennemgået om mandagen/tirsdagen, hvor de skriver hele 

historien. Diktatøvning kommer også på Ugeskamaet. Evt får et par stykker kun 10-12 

enkelt ord som alm diktat. 



Fortællefag er lige startet sammen med 2. kl . De to klasser fungerer godt sammen, men 

endnu lidt uro fra de nye 2.kl. 

Helle er startet op med  Hobitten. En god fælles fortælling om rejse,  sammenhold, 

relationer og mod bla. Og mange valg skal der tages undervejs ikke mindst. Dette 

debateres i timen. 

Der er sat seddel op til Skole/hjem samtaler – skriv jer på  

 

5. Festhalløj udvalg: 

Pia – Steffanie – Louise. De tre tager gerne imod forslag til arrangementer. 

 

6. Fødselsdage 

Vi giver 25 – 30 kroner til fødselsdage. Nogle deler lidt sødt ud i klassen efter 

madpakkerne , men ikke alle og det fungere fint. (men gerne småt, apropos 

sundhedsplejerskens besøg tidligere) 

 

7. Socialt 

Godt sammenhold. De vil hinanden. Helle har holdt en ”pigesnak” i sidste uge. Et par 

stykker har i perioder svært ved at føle de er en del af flokken, Nogle – både drenge og 

piger - kan have lidt svært ved at finde ind en en leg i frikvartererne og SFO især. Helle 

oplever at børnene er opmærksomme på at få alle med, i det store hele, men er obs på 

det. Drengene leger mere blandet end sidste år.  Der kommer en del dans og sociale lege 

ind i sundhed og bevægelser. 

 

8. Andet: 

Klassekassen – Louise sender en mail rundt, vi indbetaler alle 100 kr., som også kan bruges 

til klasseture. Snak om at lave en københavnertur til vinter (nov eller januar) Mange 

forældre gav udtryk for at kunne køre, hvis varslet i god tid i forvejen. Helle finder en 

dato. 

 

9. Evt. 

Engelskundervisning  bliver der spurgt til– Indskolingen har ikke timer til engelsk som 

sådan, men Helle giver små ”smagsprøver” i undervisningen (farver, dyr, frugt/grønt og 

korte sætninger og der er engelskkasser i det nye ”Ugeskema” )Sidste år var der et 

forsøg med begynderengelsk i fortællefagtimerne, men mange med 35 børn på en gang. 

 

Tak Michael og Louise for lækre flødeboller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nyhedsbrev fra Sundhedsplejen. 

 

 
 

Hygiejneuge 38.  
 
 

Så er efteråret over os med regn og rusk. Regntøj, huer og vanter skal så småt til at findes frem fra gemmerne 

– og måske trænger vores håndvaskerutiner også til at blive støvet af?  

 

 

God håndhygiejne handler for det første om at afbryde smitteveje og hvis man vasker sine hænder godt og 

grundigt, så falder risikoen for at overføre smitte fra person til person. Det gælder også de ting vi rører ved, fx 

mobil, computer, skrivebord, spisebord osv. Undersøgelser har vist, at der på tastaturer findes næsten lige så 

mange bakterier, som på et toiletbræt! 

 

 

 

God håndhygiejne for børn (og voksne) kan klares ved få, enkelte forholdsregler: 

- Vask hænder når man kommer til skolen og når man kommer hjem 

- Vask hænder før man spiser 

- Vask hænder efter hvert toiletbesøg  

- Lær at vaske hænder korrekt – godt og grundigt. 

 

 

 

Undersøgelser viser, at en god håndhygiejne kan nedsætte sygdomstilfældene med op mod 30 %. Det er meget 

hvis man tænker på, at man i hver familie kan spare 30 % af børnenes sygedage og hertil kommer også færre 

forældresygedage.  

Det lyder tiltrækkende for de fleste familier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange børn (og voksne!) synes at det er kedeligt at vaske hænder, men hvis man snakker lidt med barnet om 

hvorfor håndvask er så vigtigt, så er det måske nemmere at få det gjort. 

Hygiejneuge 38 er en god anledning til at få snakket om at vaske hænder, da der forskellige steder fra vil være 

ekstra fokus på hygiejne.  

 

 

 

 

Hjælp dit barn med at få gode vaske-hænder-rutiner – og spar sygedage. 

  



 

Sådan gør man: 

 
 

Korrekt håndvask bør udføres således: 

 

- Vand på hænderne 

- Sæbe indgnides på begge hænder: begge håndled, begge tommelfingre, fingrespidser håndflader, 

mellem fingre, begge håndrygge.  

- Sæbe skylles grundigt af på begge hænder  

- Hænderne tørres  

- Hvis man har brugt papirhåndklæde lukkes vandhanen med det brugte papir. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiden flyver af sted og endnu en uge er gået. Desværre har efterårsvejret også meldt 

sin ankomst. Det betyder regn, blæst, og mudder. Derfor er det igen vigtigt at huske at 

børnene har regntøj, gummistøvler og skiftetøj lige ved hånden.  I den forbindelse vil vi 

også gerne huske børn og forældre på de ”blå futter”, når man skal ind på skolen eller i 

SFO’en, så der ikke bliver slæbt for meget skidt og møg med ind. Vi skal så småt til at 

vænne os til at være mere inde igen, men bestræber os dog stadig på at have vores faste 

udedag om onsdagen, hvis vejret tillader det. 

 

I næste uge begynder vi på rollespil. Der vil være små værksteder, hvor vi bygger og 

dekorerer sværd, skjold, køller, økser og hjelme. Hvis der er nogen som ligger inde med 

liggeunderlag eller elektrikerrør, eller hvad der ellers kan bruges til fremstilling af 

udstyr og kostumer tager vi stadig gerne imod det. Vi afprøver vore udstyr lidt 

undervejs, taler om regler og udkæmper kampe. Det er vigtigt for os at børnene 

fordyber sig og får lavet tingene ordentligt, så tingene bliver holdbare og kan bruges igen 

og igen. Derfor bruger vi et par uger på forløbet. Vi glæder os til at træde ind i 

eventyrets verden. 

 

LØVFALDSTUR 

TIRSDAG D. 24-9-2013 

Så er det tid igen til vores årlige løvfaldstur. 

Kl. 13.00 kommer der en bus og afhenter alle fra SFO’en for at køre os til Vejrhøj, hvor 

vi skal tilbringe en hyggelig eftermiddag med leg, hygge o.s.v. 

Det er vigtigt at jeres børn får noget varmt tøj på/med (evt. flyverdragt) da det kan 

være koldt i skoven. 

Det er også super vigtigt at børnene har en drikkedunk med. 



Børnene tager deres skoletasker med og de får som sædvanlig noget godt at spise og 

drikke deroppe i skoven. I den forbindelse søger vi nogle forældre der kunne hjælpe os 

med at bage pizzasnegle, vi har ingredienserne, men vi har brug for nogle ekstra 

’Bage’hænder. 

 

Det er så meningen, at børnene skal afhentes i Vejrhøj skoven og der vil være sat flag op 

så I kan finde os. 

 

Kørselsvejledning:  

Ud af Dragsmøllevej mod Vindekilde, lige over Nykøbing vejen og 500 m, der er en P. 

plads til venstre.  

Gå op mod skoven og ind til venstre, så kan i se nogle flag. 

Alt efter hvilken tid i kommer, kan det ske at vi alle er oppe på selve Vejrhøj og nyder 

udsigten. 

SFO’en lukker denne dag kl. 13.00 og hvis vi ikke hører andet regner vi med jeres barn 

deltager i turen. 

Vi kan kontaktes på turen på tlf: 22982898 (Nina) eller 24770690 (SFO-telefonen) 

 

 

Vi glæder os til en dejlig tur. 

 

GOD WEEKEND FRA SPIRELOPPEN  


