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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 772 

    

Næste uge: 
10. marts 

 

11. marts 

 

 

13. marts  

14. marts 

 
Skoleledermøde 

TN fri 

4.kl. sundhedsplej. kl. 8.00 

Lærermøde + Sfo-møde 

Oprydning 2 timer 

Forældremøde 8.-9.kl.  

Caféaften 

Mærkedag: 
08. marts 

 

12. marts 

13. marts 

 

 
Linnea  bh.kl. 

Asger  7.kl.  

Sebastian  2.kl. 

Frida  3.kl.  

Lene  7.kl.  

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Til jeres information… 

har vi et konstateret  tilfælde mononukleose/kyssesyge i vores overbygning. 

På www.netdoktor.dk står der følgende om sygdommen: 

”Kyssesyge eller mononukleose er en virussygdom, der er forårsaget af Epstein-Barr 

virus.  

Sygdommen smitter ved overførsel af spyt fra en person til en anden for eksempel ved 

kys, hvorfor sygdommen populært kaldes kyssesyge.  

Kyssesyge er blandt andet karakteriseret ved: Halsbetændelse, hævede lymfeknuder og 

udtalt træthed.  

Den rammer især unge mennesker i alderen 10-25 år ! 

Nille 

 

 

http://www.netdoktor.dk/
http://www.netdoktor.dk/Sunderaad/fakta/virusbakterier.htm


Aflysning af PMU ugen i uge 13. 

Vi har i lærergruppen besluttet at aflyse den kommende PMU uge. 

Det har vi besluttet dels fordi 8. klasse er på brobygning i den uge og slet ikke er på 

skolen. PMU ugen er særlig for overbygningen, da faget PMU ikke indgår i deres normale 

skema.  

Yderligere har vi været ”hårdt spændt for” i lærergruppen - vi har haft travlt ! 

Planlægning, koordination og ”anderledes” undervisning er krævende, både for børn og 

voksne. 

Derfor er det vores vurdering at en helt almindelig uge, tilsat lidt ekstra kreativitet vil 

gøre alle godt. 

Vigtigt er det at understrege at det ikke er fremadrettet vi dropper vores PMU uger, 

som vi normalt er glade for og mange børn glæder sig til. 

Lærerne 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Onsdagsdrengene gør klar til skolehave 

I februar og marts tager onsdagsdrengene de første trin i hvad der  forhåbentligt vil 

udvikle sig til at være et mangeårigt projekt med at dyrke grøntsager og urter på skolens 

grund. 

Vi har gjort et lille stykke jord klart ved søen som forsøgshave, hvor vi vil lægge 

kartofler og plante ærter, majs, løg og græskar. Vi planter i spirekasser i næste uge inde 

i varmen, men jordbærplanten fra Clarks frodige have har allerede fået lov til at indvie 

”onsdagsgården”. 

 

 



Til alle hjem  

Forsøg med nye regler for benyttelse af mobiltelefoner i skoletiden: 

Som resultat af diskussionerne om fælles fodslaw i vores pædagogiske weekend og vores 

ønske om at styrke samvær i frikvartererne og engagement i det faglige arbejde i 

timerne, vil lærerne lave en forsøgsordning med regler omkring mobiltelefoner. 

Fra mandag den 10. marts og indtil påskeferie, vil alle børn, som har en telefon med sig i 

skolen, blive bedt om at lægge deres telefon i en kurv i klassen når dagens undervisning 

starter.  

Børn fra 0. – 6. klasse vil få deres telefon udleveret igen, når de får fri.  

I mellemgruppen kan man bruge telefonen, når man får fri, til at ringe fra 

klasseværelset, men ikke til at vandre rundt med eller sidde i indgangspartiet. 

Børn fra 7. – 9. klasse vil stadigvæk have adgang til deres telefon i frikvarter, men skal 

bede om den fra den lærer, som de har haft i timen op til frikvarteret.  

Telefoner er kun til brug i overbygnings bygning, og der skal tages hensyn til elever, som 

sidder og snakker eller arbejder videre i frikvarteret.  

Telefonerne skal afleveres igen til læreren som har timen efter frikvarteret. 

Når en klasse er væk fra klasseværelset (f.eks. til udeundervisning eller i sportshallen) 

låser læreren klassen for at sikre de mange dyre telefoner imod tyveri. 

Alle elever vil blive informeret om disse regler i den kommende uge, og elevrådet vil blive 

spurgt til råds i løbet af forsøgsperioden. 

På lærernes vegne, 

Clark 

 

 

 

 

 



IT Udvalget flytter serveren 

Skolen takker IT Udvalget for det store stykke arbejde de har 

lavet i januar, februar og marts, med at gøre klar til og flytte 

serveren fra skabet i multirummet, hvor det var alt for varmt, 

til depotrummet i kælderen, hvor det er dejligt køligt.  

 

Nu kører netværket meget stabilt og (næsten) uden fare for 

server ”crash.” 

Clark 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Caféaften 

Husk vores Caféaften den 14. marts kl 19.00 – der er indtil videre 6 tilmeldte,  så der er 

stadig ledige pladser !!! 

 

Vi gør endnu engang opmærksom på, at man intet kan købe på skolen. Det, man regner 

med at indtage, medbringer man selv. 

 
Der vil igen i år være prisuddeling i hele to kategorier. En for kunstnerisk indtryk og en 

for smag. Så fat piskeris og røreskål ! 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 



Endnu en uge med masser af aktiviteter og oplevelser i Spireloppen er gået. 

Finmotorikken, kreativiteten og tålmodigheden er sat på prøve i vores smykkeværksted, 

hvor der allerede er blevet lavet fine halskæder og øreringe.  Udenfor sker der også en 

masse. Der er blevet spillet rundbold til den store guldmedalje og der er gang i 

hulebyggerierne rundt omkring på området. 

 På vores udedag fik vi lækre bagte kartofler med ketchup, som blev nydt rundt omkring 

bålet.  

 

I går blev der slappet af og hygget med filmen Madagascar 2. 

I næste uge fortsætter vi med smykkeværkstedet, så alle dem, der har lyst og ikke har 

haft mulighed for at være med, stadig kan nå det.  

I forbindelse med skolens forsøg på at håndtere mobiltelefoner, vil vi i SFO’en følge op 

og hver dag have en kurv stående, så man kan aflevere sin mobiltelefon og hente den, når 

man går hjem.  

Fra på tirsdag vil man kunne møde et nyt ansigt i Spireloppen.  

Vi får besøg af Anja, som skal være i virksomhedspraktik hos os i 4 uger. Anja kommer 

fra Vallekilde og vil hver dag være at finde i SFO’en.  

Samtidig vil hun være i BH.-klassen hver dag fra kl. 10.00.  

Vi håber, I vil tage rigtig godt imod hende  

HUSK at man stadig kan bestille og købe DVD’er fra musikfestivallen til 30 kr. 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen  

 

 


