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Arr. for kom.bh.kl. 11.00  

Afrejse for vores gæster 

fra Slovenien. 

9.kl. i praktik hele ugen 

8.kl. besøg af UU.vejleder 

1.kl. Besøg af 

sundhedsplejersken 

kl.08.30 

Lærermøde 

Skole-Hjem samtaler 

indskolingen 

Henrik omsorgsdag 

6.kl. Forældrerengøring 

Mærkedag: 
30. september 

03.oktober 

 

 
Kristian 9.kl. 

Thea 6.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

 

Den 3. oktober 2013 kl. 16.00 har 6.klasse fællesrengøring. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

ALKOHOL-debat aften i Overbygningen: 
 

Sæt allerede nu kryds i jeres kalender tirsdag d. 26.november 2013 

 

 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 



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 

 

 

 

 

 

 



Referat fra bestyrelsesmøde 18. september 2013. 
 

Koblingsprocent. 

I forbindelse med årets finanslovsforslag er det nu offentliggjort, at de frie grundskolers koblingsprocent 

endnu en gang falder, og dermed forventes at blive 71 % af udgiften pr. elev i folkeskolen. Der er dermed 

fjerde år i træk koblingsprocenten falder, og i tråd med den genopretningspakke der blev vedtaget i 2010. 

Hvad det præcis kommer til at betyde i kroner og øre for vores skole er ikke helt klart, da der er flere 

faktorer der spiller ind. Det endelige tal offentliggøres først efter finanslovforslagets vedtagelse. 

 

Lejrskoler. 

Som led i evalueringen af årets lejrskoler har vi bl.a. talt om turens mål og betaling. Der er ingen tvivl om, 

at alle synes lejrskolerne er gode og en vigtig del af skolen, men er også opmærksomme på, at økonomien 

skal hænge sammen. Vi ønsker en debat omkring lejrskolerne og udlandsrejserne og påtænker det som en 

del af årets debataften. 

 

Debataften. 

Årets debataften bliver tirsdag d. 25. februar 2014 kl. 19:00.  

Debataftenen er en aften, hvor bestyrelsen inviterer alle ansatte og forældre til en fælles debat om 

emner der er relevante for lige netop Vores Skole. Som skrevet ovenfor, kunne et af debatpunkterne være 

lejrskoler – ikke at vi skal fortælle lærerne hvordan det skal være, men så de kan høre vores ønsker og 

ikke mindst muligheder for at alle børn kan deltage.  

 

Fokuspunkter i undervisningen. 

En af sidste års pædagogiske dage endte ud i fire fælles fokuspunkter for undervisningen i alle grupper.  

De fire fokuspunkter er: 

 Lærerrotation 

 Fælles udgangspunkt 

 Grupper på tværs 

 Niveaudeling 

Der er naturligvis en løbende evaluering af punkterne, og alle grupper er godt på vej og de fire punkter er 

nu mere eller mindre en naturlig del af planlægningen og udførelsen af undervisningen.  

 

 
Skovbørnehaven. 

På forældrerådsmødet i Skovbørnehaven 11. september 2013 konstituerede forældrerådet sig som 

følgende: 

Post Medlemmer: Udvalg 

Formand Lars Rønholt   

Næstformand Kristinna Andersen Forældrebank 

Referent Tine Schulz  

 Lars Sprange Udeområdeudvalg 

 Signe Aronsson Pr-udvalg 

 

Børnetal Skovbørnehaven pr.25.sep.2013. 

Okt.2013 Juni 2014 Juni 2015 Juni 2016 Juni 2017 Juni 2018 

29 43 56 51 31 15 

 

Næste bestyrelsesmøde er 23. oktober 2013. 

Lisbet Thorning. 



 

 

PMU I UGE 41. 
 

I uge 41 skal hele skolen arbejde med "KROPPEN" som fælles overskrift! 

Det er året første Praktisk Musisk Udtryks uge, hvor alle grupper arbejder kreativt med 

det samme emne, på tværs af alder og klasser. 

 

De 8 forskellige værksteder, med hver sin fortolkning af "KROPPEN" er: 

- Filmværksted: "Kroppen." 

- Kroppen på danse-rejse. 

- Kroppen på hjul. 

- Samarbejdsøvelser, samarbejdslege = tryghed og tillid. 

- Anatomiværksted. 

- Menneskekroppen og sanserne. 

- Kroppen på scenen. 

- Kroppen på papir og i voks. 

 

- Børnehaveklasse og 1. Klasse skal arbejde med menneskers forskellighed og med     

   sanser. Klasserne arbejder sammen alle dagene. 

 

Værkstederne kører fra kl. 8.10 (efter morgensang) til kl. 13.00 hver dag, fra mandag til 

torsdag. Fredag afholder vi årets Trim-dag, i samme tidsrum. 

Nogle af værkstederne vil slutte PMU ugen med en opvisning, forestilling eller udstilling. 

 

På vegne af PMU-udvalget 

Nille 

 

 

 
 

   

 

 



 

Tak for denne gang – og tak for indsatsen 
Så lakker en god uge mod enden. Vi har haft glæde af besøg fra Slovenien. Det har været 

en uge med gode oplevelser, hygge, sjove stunder, undren, nærvær og træning af engelsk 

–kundskaber.  

Sådan en uge beriger vores børn på mange områder, ikke bare det faglige, men også det 

sociale. At få indsigt i en anden kultur er meget givende. 

I aften afholder vi farvel-fest, og mon ikke der vil være en enkel vemodig tanke at spore. 

Så er det heldigt at vi kan se frem til et gensyn i foråret, hvor vores 7. klasse drager 

mod Slovenien. 

Vi glæder os allerede. Lørdag (meget tidlig) morgen drager 21 slovenske elever og deres 

to lærere hjem. Forhåbentlig lidt klogere på det store (i hvert fald i forhold til 

hjemlandet) Danmark mod nord. 

En stor tak skal lyde til jer forældre. Uden jer -ingen udveksling. Tak fordi I åbner jeres 

hjem, og i den grad står bag projektet. Tak.  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Vi har fået en gave 
Vi har på skolen fået foræret et temmelig stort fodboldbord. Det er fra en tidligere 

elev, Sune From Hansen, som gik ud af 8.klasse i 2011.  

På grund af størrelsen og bordets robusthed har vi valgt at bruge det udendørs. Vi har 

længe ønsket os et udendørs fodboldbord, så vi kan tilbyde endnu flere aktiviteter for 

børnene, både i SFO og skolen.  

Derfor kom Sunes gave helt perfekt. 

Tusind tak - det er dejligt, at Sune påtænkte sin gamle skole. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Frivillig musik og XX 
Som nogle af jer har bemærket, har vi i denne uge slået en deltidsstilling op. Dette er 

vores endnu ukendte XX, som skal varetage undervisningen i frivillig musik, som vi stadig 

mangler.  

I er meget velkomne til at sprede ordet, og hvis I kender nogle som kunne være 

interesseret i stillingen kan I henvise til hjemmesiden og opslaget.  

Stillingen kan både besættes af en musiker eller en musiklærer.  

Vi beklager naturligvis, at timerne endnu ikke kan læses, men vi gør alt, hvad vi kan for at 

finde en god musiklærer. 

 

Hilsen Vibeke 

 



 
 

Endnu en rigtig dejlig Rollespils uge i Spireloppen er gået. Og så har vi jo også været på en rigtig 

fantastisk Vejrhøjs tur. 

Vejrhøj: Tirsdag gik turen til Vejrhøj, i år var vi heldige med vejret, så flyverdragten kunne 

heldigvis blive hjemme. Vi fik gået hele vejen gennem skoven og helt op på knolden, hvor vi fik 

rullet ned, og nydt den fantastiske udsigt. I år kunne vi se Samsø og Ebeltoft i det fjerne, det er 

jo fantastisk. Vi spiste lækre pizzasnegle. TAK TIL ALLE BAGERNE.  

Efterfølgende trak vi ned i skoven igen, hvor den stod på leg med de medbragte rollespils 

rekvisitter, sikke en succes. Ellers blev der hygget i træerne og leget i skoven. 

 

       
 

Rollespil: Så er det ved at være slut med Rollespil for denne gang. Der er blevet produceret 

flotte sværd, økser, køller, skjold, brynjer og klæder. Alle har haft mulighed for at kunne 

deltage på den ene eller anden måde, og man må sige det har været både drenge og piger der har 

været i sving. Det har været en fantastisk proces, og dejligt at se hvor gode de er til at passe på 

hinanden under ”kampen”. De nyder legen og mon ikke det vil fortsætte længe endnu. 

 

 
 

Bag for en sag: De næste 2 uger skal 3.kl i gang med bagningen. Vi har valgt at de skal deltage i 

Bag for en sag, som er et projekt der støtter Børns vilkår/Børnetelefonen. Det bliver et sjovt og 

spændene projekt som slutter med en Café.  

Så sæt kryds i kalenderen d. 11/10, og kom og besøg ”Bag for en sag” Cafeen som  vil 

være åben fra 14-15:30. 

Materialer søges: Om vi vil det eller ej, nærmer julen sig. Og vi mangler rigtig mange ting til 

vores juledekorationer.  

Det kan være alle de fine ting som findes i naturen netop nu. Eller rester af dekorationsbånd og 

andre dekorations ting. Vi søger også gamle tallerkner. Vi tager imod med kyshånd. 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen 
  


