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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

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 – man har også mulighed for at sætte kryds 

såfremt man ønsker at få taget et nyt billed (omfotografering).  

Dato for omfotografering er ikke planlagt endnu. 

 

Kontoret. 

 

http://www.skolefoto.dk/


Besøg fra Slovenien  
I morgen går det løs. Der ankommer vores slovenske gæster, som skal indkvarteres i 7. 

klasses hjem.  

En stor tak skal lyde til forældre og børn som åbner deres hjem for vores gæster. Det er 

takket være denne indsats, at vores børn får en uges gode fælles oplevelser, og ikke 

mindst en rigtig god mulighed for at træne deres engelsk kundskaber.   

Der er et spændende program linet op for vores gæster og 7. klasse. (Se sidste uges 

fredagsbrev). 

Vi glæder os meget til at byde dem velkommen på mandag til morgensang. 

 

Som I nok har hørt…  
Har vi desværre haft indbrud/hærværk på vores nye bygning i Skovbørnehaven. Det er 

meget ærgerligt og ikke særlig rart for hverken børn eller voksne at møde op til.  

I den seneste tid har der, efter weekenden, også været affald og tømte flasker ved 

shelterne i skoven. Vi er glade for, hvis vores shelters kan bruges til hyggelige formål, 

også efter skole, men vi har ikke ressourcer til at klare oprydningen efter diverse fester.  

Skulle I være ude at gå tur i weekenden er hermed en opfordring til at slå et slag 

indenom skolens grund, så vi sammen kan passe på vores dejlige skole. Vi skal ikke være 

politi, men sammen passe på det helt unikke vi har.  

 

Friskolernes Dag 
Som beskrevet tidligere er det meget vigtigt, at I alle sætter et STORT kryds i 

kalenderen lørdag den 5. oktober. Her afholder vi Friskolernes Dag, som er et åbent hus. 

Det er arrangeret i samarbejde med alle de andre friskoler i Odsherred kommune. I alt 

holder seks frie grundskoler åbent hus denne dag.  

Sidste år var vi rigtig mange på skolen og dette skabte en helt fantastisk dag. Alle er 

selvfølgelig velkomne, så tag gerne venner, bedster, kusiner og grandtanter med. 

I år har vi valgt at åbne skolen for alle, som en skoledag. Vi starter med morgensang, og 

herefter sammensætter familierne selv deres skema for dagen. Lærerne og SFO’en er 

altså klar med en skoledag med masser af læring, sjov, nye vinkler og godt humør. Vi 

inviterer på mange forskellige fag, og der er mulighed for at prøve en skoledag, som jeres 

børn kunne opleve den. Ind i mellem er der naturligvis frikvarterer med gårdvagt, fodbold 

og samvær på tværs af alder.  

Midt på dagen er der indlagt spisefrikvarter, hvor bestyrelsen byder på en lille 

forfriskning.  

Vi slutter selvfølgelig dagen med fælles farvelsang i bedste friskolestil. 

Vi glæder os meget til at vise vores skole frem, til jer, og alle andre interesserede. Mød 

op, få en hyggelig, sjov og dejlig dag, og vær med til at vise vores skole frem. 

Vi ses 

Vibeke 



Referat fra forældremøde i bh.kl. 27. august 2013. 

Referent: Anja (Mille) 

Bodil starter med at fortælle at alle børn virker til at være glade og trygge selvom de 

kun har gået i skole i 12 dage! De både arbejder og leger godt.   

Dagligdagen: 

Bodil informerer om dagligdagen:  

- Lene (fra sfo) er med i klassen om formiddagen 

- Det er vigtigt at dagene er struktureret, så børnene ved hvad der skal ske. Derfor 

skriver Bodil dagens program hver dag på tavlen og gennemgår det med børnene 

- Mandag og fredag tegnes og skrives i ”Min nyhed” bogen. Øvelsen er at udføre 

opgaven på en god måde, fx finde penalhus, finde farveblyanter, sidde stille, 

koncentrere sig – selve arbejdet med lydene i ordene kommer senere 

- ”Sociale” lege enten udenfor eller i Baunen, så børnene lærer hinanden bedre at 

kende 

- Starter på madpakker kl. 9.30, da det tager noget tid for dem at spise (husk gerne 

at det skal være nemt for børnene at spise – fx æbler skåret i både frem for et 

helt æble) 

- Mig og min familie-plakat. Fremlægges i klassen for hinanden. 

 

Senere vil Bodil lave skrive-dans – en måde at træne fin- og grovmotorik, hvilket bedre 

indlæringsmuligheder. 

Der spørges til skolemælk – skolen har fravalgt dette pga. problemer med levering + at 

meget blev hældt ud 

Der er udleveret matematikbog – de fleste børn er glade for at få en skolebog. 

Hvorfor skal man lære at læse? 

 Øvelse som børnene skal arbejde med – vi forældre prøver hvad opgaven går ud på. Når 

børnene er færdige bliver det hængt op i klassen. 

Klassen socialt: 

Harmonisk og rolig klasse. Alle leger godt, også piger og drenge indbyrdes. Hvis der 

opstår problemer børnene imellem vil Bodil være opmærksom og snakke med de 

pågældende forældre – men beder også om at få besked hvis forældre oplever 

problemer. 

Makkere er blevet tildelt og taget godt imod. 5. kl. er meget opmærksomme på de ”små”. 

Det er forskelligt hvor meget man gør ud af makkerskabet, snak evt. med makkerens 

forældre hvis man er i tvivl om det er ok med gaver eller invitere hjem.  

Evt.: 

Fotograf: der udleveres sedler – vær opmærksom på at få sedlen retur. Ingen seddel, 

intet billede. 



Forældreråd er etableret: Lars (Vigga og Sigurd) + Louise (Laura) + Tine (Emma). Der er 

plads til én mere, så meld jer endelig 

Fødselsdag: Beløb til gaver er tidligere aftalt til 25-30,- 

Klassekasse: der skal betales 250,- i år – fra næste år er det 150,- Der skal betales til 

Susanne (Nanna) senest 31. august på det udleveret kontonr. 

Ved fødselsdage: husk at informeret SFO i god tid – de kan måske spare nogle 

pædagogtimer. 

Obs lus: der er lus i indskolingen, så vær opmærksom.  

Lejerskole: gennemgået tidligere på aftenen sammen med 1. kl. Spørg gerne Bodil. 

Forslag om evaluering af SFO fra de første dage (uge 32 og 33). Bodil giver besked 

videre. 

Husk at læse ugebrev og fredagsbrev hver uge 

Der spørges til billeder – Bodil tager billeder i klassen. Der hænger bl.a. nogle på 

opslagstavlen. 

Bodil opfordrer til at ringe til hende hvis man har brug for at snakke med hende. Desuden 

er hun på skolen hver tirsdag til kl. 17, så der kan man også fange hende.   

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
  

Dagsorden/referat 2. klasse. 
 

1. Find referent – Mette (Gustav p mor) blev valgt. 
 

2. Hverdagen, logbog, læsegrupper, den varme stol. – Anne fortæller, at børnene i 
1. modul, man-, tirs-, tors-, og fredage fører logbog. De skal skrive en sætning/linie 
om ”hvad lavede jeg i går?” eller ”min nyhed er?”. Det får de 15-20 min. til. En elev 
udvælges hver dag til at skrive sin sætning på tavlen, og fejl rettes i fællesskab. 
Der ud over kommer der en elev i ”den varme stol”, eleven skal fortælle enkelte 
ting om sig selv. Det bliver skrevet op med stor skrift på en plakat i klassen, så kan 
de læse det i løbet af ugen. Maria (SFO) er hjælper i klassen, og tirs, tors og 
fredag tager hun et par stykker med i en læsegruppe. Resten øver lyde med Anne i 
klassen og læser sammen i ”Trip Trap bogen”. I andet modul har eleverne frit valg 
mellem opgaverne på ugeskemaet. Ugeskemaet består af forskellige opgaver, teori 
og praksis som de skal nå gennem på en uge. De kan selv vælge hvornår/hvilken dag 
de gør hvad. Her skal de drage den erfaring – at det måske ikke er så smart at 
gemme al matematikken til fredag osv. Børnene har taget godt imod ugeskemaet. 
Fremadrettet får de mandag en seddel med hjem med diktat ord, der skal øves til 
torsdag(få nemme ordrette ord). Anne opfordrer til at forældrene læser ca. 15 
min. med børnene dagligt. Vi kan låne ”letlæse” bøger af Anne, de er i klassen. Prøv 
at læse sætningerne bagfra, for at se om de læser ”udenad”.  
 



3. Klassen socialt – Anne oplever at det går rigtig godt – de er på rette kurs. Klassen 
har ændret sig markant siden Anne mødte dem for første gang. Der er mere ro og 
de behandler hinanden bedre. Vi skal/må ringe/skrive til Anne hvis der er 
problemer i klassen, eller mellem børnene. 

 

4. Onsdage med Nille, nu og om tre uger – I øjeblikket har klassen Nille hele dagen 
om onsdagen i Natur og Teknik. Den nye musiklærer starter midt i september, så 
starter musik i 1. modul. Nille har så 2. modul. Hun vil i en periode have læsning med 
drengene og pigerne vil så deltage i ugeskema med 3. klasse. 

 

5. Fødselsdage – Det vedtages at vi sender en mail rundt når der holdes fødselsdag, 
så vi undgår at overse en seddel i tasken. 

 

6. Forældreråd, klassekasse og klassearrangementer – Maria Kaiberg overtager 
klassekassen. Der skal indsættes 200 kr. om året. Mail følger. Festudvalget 
fortsætter: Lars Sjelborg, Charlotte og Jeanette. 

 

7. Fællesrengøring – Uge 4 i 2014. Hold øje med fredagsbrev. 
 

8. Eventuelt – Vi fik udleveret fotosedler. Skole/hjem samtaler afholdes den 10., 17. 
eller 24. september. Sedlerne vi skal skrive os på ligger i klassen. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Referat fra forældremøde i 4. klasse, tirsdag den 10. september 2013: 

Referent: Mette (Hjaltes mor) 

Dagligdagen: 

Klassen har taget rigtig godt imod Henrik.  Henrik beskriver sig selv som værende lidt 

streng, og kan virke firkantet, som mange af børnene i klassen har brug for.  

Henrik bruger meget tid her i starten på at lære børnene at kende. Han arbejder meget 

med dem omkring gensidig respekt for hinanden og det at grine sammen med hinanden.  

Henrik oplever at de er meget ”sulte” rent fagligt. De er på, og de vil så gerne det hele. 

Der er god arbejdsro i klassen til at forklarer og efterfølgende lave opgaver eller andet. 

Henrik har indført ”20 minutters regne-ro”, som fungerer rigtig godt.  

Henrik er ved at finde ud af hvor alle børnene ligger rent fagligt. Han vil snarest lave en 

test med dem i matematik og dansk. Han går stille og roligt fremad. Han har ikke fået 

snakket med Alex endnu, som havde klassen fra skolestart til Henrik startede. Dog synes 

Henrik ikke det har gjort noget, da han nu har startet 4. klasse op helt uden nogen viden 

om klassen, som nogen gange er godt.  

Klassen får rigtig meget ros i øjeblikket, men også ris hvis det er nødvendigt. Henrik har 

indført ”hånden på hjertet” – som kort fortalt betyder, at selvfølgelig kommer vi alle til 

at dumme os engang imellem, men så er det vigtigt at vi også kan indrømme det, og handle 

på det. 



Lektier:  

Der vil være lidt lektier her i 4. klasse. Så vidt det er muligt, forsøges det at der ikke 

kommer nogen lektier i weekenden, men i hverdagene. Det er en rigtig god ide at børnene 

har en lektiebog, hvor de kan skrive de lektier op som de har for. Det skal helst være en 

hvor der i forvejen er skrevet datoer ind – altså mere end kalender. Det kan være svært 

for dem at skrive i en lektiebog, hvor der ikke står nogen dato i forvejen. Så bliver de tit 

meget forvirret.  

Her i starten skriver Henrik (eller de andre lærere) på tavlen hvad de har for, som så 

skal skrives i lektiebogen. Det bliver sagt til dem.  

Når vi kommer lidt længere frem, vil det ikke blive skrevet på tavlen, men der skal de 

selv vide at det skal skrives op. Det bliver først ændret når Henrik vurdere de er klar til 

det.  

Årets aktiviteter:  

Palle og Henrik har snakket om at de vil lave en restaurant med børnene, hvor vi som 

forældre skal komme og købe mad. Der er rigtig meget god lærdom i at opbygge en fiktiv 

restaurant. Det vil vi høre nærmere om.  

 Klassens trivsel:  

Der har været lidt drenge problemer i klassen. Nogle drenge har følt sig drillet. Der har 

været afholdt drenge-møde for nogle af drenge-forældrene, for at få problemet snakket 

igennem. Der bliver drøftet at det er vigtigt vi som forældre snakker sammen når der 

opstår sådanne problemer, og at det er noget vi fælles skal løse i klassen. Henrik vil være 

opmærksom på det fremadrettet.   

Der bliver drøftet ordret ”ven” i forskellig betydning - en god snak kom der ud af det, 

hvor emner som facebook også blev drøftet. Det er ikke noget der er så aktuelt i klassen 

endnu, da der kun er enkelte der er på det, men det er nu vi skal begynde at være 

opmærksomme på at vores børn begynder at kommunikere mere og mere via disse medier. 

Anja opfordrer os til at gå ind på en hjemmeside der hedder www.sikkerchat.dk, hvor man 

kan læse om hvad børn skriver til hinanden på sådanne medier, og hvilken de gør sig.  

Festudvalg:  

Der blev nedsat nye medlemmer til festudvalget. Det blev Thomas (Tobias), Karin 

(Agnethe) og Hans (Selma). Karin og Hans har også siddet med i 3. klassen, men ønsker at 

fortsætte (Hans blev klappet ind igen ).  

Kørselskoordinator:  

Henrik vil gerne indføre en kørselskoordinator, som skal bruges til at organisere kørsel, 

når der er brug for det på tidspunkter i løbet af året. Det kan f.eks. være hvis klassen 

skal ud og opleve noget i forbindelse med undervisningen, hvor Henrik så kan kontakte 

kørselskoordinatoren der sørger for at få planlagt kørsel. Anja melder sig til denne 

opgave.  

Fester/fødselsdage: 

Hele klassen bliver fortsat inviteret med til fødselsdage. Vi fortsætter med samme 

beløb til gave som i 3. klasse – det er mellem 30 – 40 kr. Hvis der inviteres til 

drenge/pige komsammen, så inviteres det udenfor skoletiden. Det er hele 

pige/drengegruppe der inviteres med til sådanne arrangementer.  

http://www.sikkerchat.dk/


Evt: 

Henrik vil gerne have vi alle skriver en mail til ham, så han har vores mail-adresse. Husk 

at skriv navn + navn på barn, så han ved hvem det er.  

Hans mail adresse er: Henrikkiowsky@gmail.com    

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Referat fra Forældremøde 5. klasse den 24.09.13   
 

Referent: Tina 

Klassens trivsel: Palle fortæller, det er en god klasse, der er meget velfungerende. En 

klasse der er gode til at åbne op og byde nye klassekammerater ind i fællesskabet. En 

klasse som andre lærere gerne vil undervise. 

En klasse der er livlig, men gerne vil lære nyt. De vil gerne tale sammen i grupper, hvilket, 

nogen gange bliver for højrøstet. Palle bestemmer til tider, der skal være ro. Virker fint. 

Tidligere på året har der været en læsetest i klassen, hvor klassen generelt lå fint. 

Nærmere info om de enkelte børn til samtalerne.  

En lektie bog er blevet taget i brug, hvilket fungerer fint.  I den forbindelse blev der 

spurgt til staveord, kunne informeres i klassen, i stedet for fredagsbrevet. Ikke alle kan 

nå at øve i weekenden. 

Ugebrevet vil blive lavet lidt om vedr. hjemmearbejde 

Skole hjem samtaler og andre møder vil fremover lægges på tirsdage 

Samtaler den 24/9 samt 8/10 HUSK AT SKRIVE JER PÅ 

Mail adresser: Kontoret ønsker ændringer snarest. En mail liste vil blive lavet på klassen, 

da den aldrig har fungeret.. Palle vil samle adresserne og sende ud til os. 

Hvis ændringer send til Palle.. 

OBS OBS huske at skrive jer på forælder banken. 

Fester/fødselsdag: stadig alle inviteres med drenge/piger. Beløbet er stadig kr. 25-30 ,- 

Det er ok børnene giver besked om de kommer til hinanden. 

Årets aktiviteter: nye tovholdere Tina, Lars P og Jane 

Datoer for arrangementer hurtigt. Et vil komme i november 2013-09-15 og være en BH/5 

kl. fest på skolen med buffet hvor alle bidrager til fælles tag selv bord.    

Lille mellemgruppe vil lave restaurant projekt, hvor forældre kommer og spiser og 

betaler. 

mailto:Henrikkiowsky@gmail.com


Vær opmærksom på slukket mobiltelefoner. Regelen er besluttet af bestyrelsen, pga. 

børn ikke har kunnet styre tændte telefoner i skoletid.  

De skal spørge en lærer om lov til at ringe før de gør det på skolens område. 

Klassekassen: Kontonr. 0537-000048 0711 

Indbetal kr. 100,- skriv barnets navn i tekst felt. 

Beløbet i kassen dags dato er kr. 1.276,80. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Referat fra forældremøde i 6. klasse 

10. september 2013  

Referent: Lisbet Thorning 

Forældrerepræsentanter fra: Philip, Josefine, Morten, Simon, Albert, Cecilie, Mads, 

Andreas T, Emilie, Andreas W, Andre, Elliot, Bjarke og Thea. 

Jespers punkter: 

Trivsel: Super godt – ingen særligt udsatte. Tydeligt at børnene kender 

hinanden. 

Det er Jespers opfattelse, at Bjarke er faldet godt til i klassen.  

Hvis der er nogle der hører andet, skal de komme til Jesper. 

Indsats: Orden!  

Børnene har en forfærdelig – eller faktisk slet ingen orden. Jesper 

har det som fokus og børnene har eller vil få uddelt mappe til alle 

fag. Alle papir skal sættes i mapperne – det er vigtigt de lærer det 

nu, så de ikke kommer til at mangler vigtige papir senere. 

Vi forældre skal støtte op om det hjemme, så børnene oplever vi er 

med. 

Jesper opfordrer også til at bakke op om at få pakket tasker med 

relevante bøger, mapper og materialer/hjælpemidler, så børnene er 

klar til at blive undervist og ikke først skal have kopieret, låne 

passer, lommeregner ol. 

Børnene skal have relevant tøj og fodtøj på til sundhed og 

bevægelse. Dvs. de skal kunne deltage i planlagte aktiviteter. 

Jesper fortæller, at børnene skal deltage – også selvom de ikke har 

relevant tøj. 

Når børnene starter idræt i fritidscenteret efter efterårsferien, 

forventes det, at børnene bader efter Sundhed og bevægelse. 

Dagligdagen: Jesper bruger humor, og oplever børnene har taget godt i mod det. 

Jesper oplever at børnene har den nødvendige respekt og godt kan 

forstå når nok er nok. Synes han og klassen har fundet en god 

balance.  

Jesper veksler i undervisningsformen i løbet af timen – holder 



fokus – samler erfaring og giver sammenhæng mellem et emne og en 

aktivitet. 

Arbejde ude 

for klassen: 

Alle børn har som udgangspunkt mulighed for at arbejde ude for 

klassen, men kan få ”udgangsforbud” i peroder, hvis de ikke 

arbejder. 

Formålet er at give børnene respekt for læringen, sådan at barnet 

lærer at arbejde selvstændigt og under ansvar – ansvar for læring. 

En god læring af tage med sig videre i uddannelsessystemet. 

Sms-service! Jesper sms’er eller ringer til forældre hvis: 

* barnet kontinuerligt ikke har lavet lektier 

* mangler afleveringsopgaver. 

 

Øvrige: 

Festudvalg Lars (Andre), Heidi (Albert) og Pernille (Mads) 

Klassearrangement Fredag d. 22. november. Udvalget inviterer. 

Fødselsdagen Gavebudget er kr. 50,- 

Man inviterer hele klassen eller kønsopdelt. 

Vi laver fælles-aftaler a’la nuværende 8. klasse – Lisbet (Andreas) 

sender forslaget ud. 

Fællesrengøring Torsdag d. 3. oktober kl. 16:00. 

HUSK tilbagemelding til Natasha eller Merete. 

Klassekasse Lars (Andre) laver en konto til formålet og sender en mail med 

kontonr. Rundt. Vi indbetaler kr. 100,- i år.  

Lektiehjælp Jesper vil undersøge muligheden for, om børnene kan deltage i 

lektiehjælp hos Chenny. 

Formelsamling Matematik: Jesper undersøger pris og giver besked – 

umiddelbart er alle interesseret i at købe en. 

Gode råd: 

Regneregler.dk 

App= regneregler. 



Så gik en uge mere i Spireloppen. Vi er i fuld gang med at producere skjold, sværd, økser 

og brynjer og der bliver imidlertid testet kamptricks, strategier og kampråb i skoven. Vi 

snakker også løbende om regler i kampsituationerne, så børnene lærer om respekten og 

hensynet til hinanden.  

     

    

 

Vi har også i denne uge fået lækker tomatsuppe på bål og holdt en meget smuk begravelse 

for Hr. Regnorm  

 

Lidt praktisk info ang. Børn der selv må gå/cykle hjem: 

Det er rigtig vigtigt at vi voksne får besked, hvis jeres børn selv må gå hjem uden for 

normal tid. 

 Vi sender ikke børn hjem uden at vi har fået konkret besked enten direkte til os eller en 

besked på afkrydsningslisterne. Vi ønsker ikke at være ”de onde voksne”, vi gør bare 

vores bedste for at passe på jeres børn  

 

 



LØVFALDSTUR 

TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER 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. 

 

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. Husk godt med tøj og ordentlige sko/støvler. 

GOD WEEKEND FRA SPIRELOPPEN 


