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Fredagsbrev nr. 773 

    

Næste uge: 
17. marts 
 

 

18. marts  

 

 

 

21. marts 

 

 
Udlån baunen – dagplejen 
(kl. 17.00 – 20.00) 

CP + JK kursus 

Censorclearing–AN (8.30-12) 

Midtvejssamtaler 5.kl.  

CP + JK kursus 

Bestyr/lærer møde kl. 17 

7. kl. klassefest kl. 16.00 

 

Mærkedag: 
15. marts 

17. marts 

19. marts 

21. marts 

 

 
Mathilde  3.kl. 

Anne 

My  9.kl. 

Amalie  8.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

                    Vi glæder os til at se jer i aften til Caféaften ! 

 

                   

                   ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Majfest 2014 – hjælp – hjælp - hjælp 

Det er altid rart med et par ekstra hænder i en travl uge – derfor søger vi 

forældrehjælp til vores Majfest-uge  (19 – 23. maj) – 

nærmere følger i næste fredagsbrev. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Dansk Friskoleforenings Landsmøde 

Så er det snart sidste frist for tilmelding til Landsmødet på Vingsted Hotel og 

konferenecenter som afholdes den 3. og 4. maj 2014. 

Fristen for tilmelding til skolens kontor er den 21. marts 2014. 



”Anderledes dag” Onsdag den 26. marts 2014 
I lærergruppen har vi et stort ønske om at komme ind og besøge Danmarks 

Læringsfestival i Bellacentret i København. Danmarks Læringsfestival er en kombineret 

udstilling og konference, hvor man kan finde inspiration, netværk og videndeling omkring 

pædagogisk udvikling, teknologi og innovation. Derfor har vi besluttet os at sende 

halvdelen af lærerne afsted i år, og anden halvdel til næste år. 

Så onsdag den 26. marts 2014 bliver en anderledes dag, hvor der undervises på 

tværs af klasserne. 

Thomas underviser bh. Kl og 1. kl., Emilie underviser 2. og 3.kl., Clark underviser 4., 5., og 

9. klasse sammen og Jesper samlæser i 6. og 7.kl. 8. klasse er på brobygning. 

Alle børn får fri kl. 13.00, indskolingen slutter dog kl. 12.00 og der er efterfølgende SFO.  

Frivillig musik kører som sædvanligt. 

Lærerne får brug for et par ekstra hænder og øjne i den forbindelse, så forældrehjælp 

efterlyses.  

Vi sender Bodil, Chenny, Henrik, Palle, Dorte, Anne og Pauline afsted, og ser frem til de 

vender hjem sprængfyldt med gode idéer. 

Nille 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Slovenien 

Søndag den 30. april 2014 drager 7. klasse mod Slovenien sammen med Jesper og Dorte.  

De skal alle indkvarteres privat i en slovensk udvekslingsfamilie, hvor de bor sammen med en af de 

elever, som besøgte os i september måned 2013. 

Det bliver en spændende uge, hvor de unge skal lære den slovenske kultur nærmere at kende, få 

snakket en masse engelsk og set flere kulturelle seværdigheder.  

Vi skal ikke mindst nyde det pragtfulde landskab, som omgiver den slovenske skole, der ligger i en 

dal omgivet af bjerge. 

Vi glæder os til en uge med dejlige oplevelser sammen. 

 

 

Jesper og Dorte 



Velkommen til vores ny kollega ! 

Vi har ansat Anders pr. 1. april 2014 som pædagog i skovbørnehaven  - vi glæder os meget 

til samarbejdet. 

Nille  

 

Her er en lille hilsen fra Anders: 

Kære børn og forældre i skovbørnehaven.  

Mit navn er Anders, og jeg har den store glæde at starte i 

skovbørnehaven d. 1. april. 

Jeg er 41 år, kommer fra København og flytter til Odsherred med 

min kæreste, og vores datter, inden for ganske kort tid.  

De sidste 11 år, har jeg arbejdet som pædagog og afdelingsleder i 

en udflytterbørnehave fra København, og jeg har en masse erfaring 

med børn og udeliv med mig, som jeg glæder mig til at bruge, og få 

udvidet i samspillet med jeres børn, samt skovbørnehavens 

personale. 

 

Jeg glæder mig rigtigt meget til at møde jer, og lære jer alle at kende. 

 

Med venlig hilsen 

Anders. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Efterlysning: 

Vi mangler en pæn 2 pers.  sofa i kurv/bambus/flet eller lign. til en ekstra hyggekrog på 

skolen til vores dejlige børn. 

Nille  

 

 

 

 



Vallekilde-Hørve Friskole sender to piger til 

Danmarks finale i Unge Forskere! 

Lea Brandt og Laura Pratt fra 7. klasse (sammen med Felix Smith på billedet herunder) 

var blandt de ti semifinalister der blev sendt videre til finalen i april af Science Factory’s 

Unge Forskere konkurrence.  

De fik inspiration til deres projekt fra Morten (far til Mads Peter i børnehave klasse) 

som besøgte deres biologitime. Derefter, arbejdede de i flere uger i science klub timerne 

og blev inviteret til semifinalen torsdag den  13. marts i Odense. 

 

Deres projekt går ud på at bruge natrium polyakrylat, som er kendt som det kemikalie i 

bleer der absorberer tissevand så godt, til at forebygge vandskader fra klimaændringer. 

På det andet billede, ses den model de havde med til konkurrencen.  

                                                      

Godt gået, piger ! 



Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 26. februar 2014. 

 

Ansættelse af ny skoleleder. 

I forbindelse med den aftale der er indgået med Vibeke Høy, er ansættelsesproceduren 

af en ny skoleleder sat i gang. På fyraftensmødet efter indgåelsen af aftalen med Vibeke, 

var der en snak om, hvordan bestyrelsen havde tænkt sig at gribe ansættelsen an, ville vi 

selv køre hele processen, eller ville vi søge hjælp udefra. Bestyrelsen har valgt at køre 

proceduren selv, og har i den forbindelse lavet et stillingsopslag, som i løbet af den 

kommende uge vil blive slået op på nettet og i det kommende Friskoleblad. 

Stillingsopslaget kan ses på skolens hjemmeside, og må meget gerne deles på relevante 

sociale medier. Ansøgningsfristen er sat til 24. april 2014, samme dag som skolen holder 

generalforsamling, og vi vil give en status på ansøgere og det videre forløb denne aften. 

 

Generalforsamling. 

Vi minder jer om, at skolens generalforsamling er torsdag d. 24. april 2014, og opfordre 

alle til at møde op. Generalforsamlingen er den dag, hvor bestyrelsen sammensættes og 

ikke mindst den dag, hvor vi bliver enige om, fortsat at drive friskole sammen. Vi skal i år 

godkende nye vedtægter, og disse vil blive lagt på skolens hjemmeside, så alle har 

mulighed for at læse dem inden godkendelse. Der vil blive givet besked via maillisten til 

fredagsbrevet, når forslaget til vedtægtsændringerne ligger klar. 

 

Ansættelse af pædagog til Skovbørnehaven. 

Vi har i Skovbørnehaven holdt ansættelsessamtaler, og har efterfølgende ansat Anders 

Ring Carlsen pr. 1. april 2014. Anders er 41 år, og kommer fra København. Anders flytter 

om kort tid til Odsherred sammen med hans kæreste og deres datter. Anders har de 

sidste 11 år arbejdet i en udflytterbørnehave. Vi glæder os til samarbejdet med Anders. 

 

Status på elevtallet. 

Mange vil måske have opdaget, at skolen den sidste tid har sagt velkommen til flere nye 

elever og deres familier. Mange klasser har været fyldt op, men der har også været 

klasser, hvor der har været plads til optag af nye elever. Nille har haft fat i ventelister, 

og sammen med interessen fra nye forældre, har der været samtaler med nye familier. 

Optaget af nye elever sker i tæt dialog mellem Nille og den hjemgruppelærer, som eleven 

skal tilknyttes. Også en samlet vurdering af hele gruppen tages med i overvejelsen. 

Friskolen tæller nu 170 elever. I den forbindelse kan vi fortæller, at der fortsat er plads 

i kommende børnehaveklasse med start til august 2014. 

 

Debataften. 

Tirsdag d. 25. februar 2014, havde bestyrelsen inviteret til debataften. Aftenens 

overskrift var ”Ny folkeskolereform - Ja og hva`så? – vedkommer det os forældre på 

friskolen?” Der var besøg af Niels Henning Hansen, fra Sorø kommune, som kunne 

fortælle om de omfattende ændringer der sker i folkeskolen. Lisbeth Cramon Kristensen 

testede efterfølgende vores friskoletanker i en debat om, hvordan vi så ser vores 

friskole midt i alt det her. 

 

Ref. Lisbet Thorning Jensen 



Det gode humør, store smil og masser af energi har for alvor præget denne uge. 

Spireloppen har fået forårskuller og det betyder masser af liv på vores dejlige 

udeområde.  

Smykkeværkstedet er sat på pause og vi har rykket en masse aktiviteter udenfor. Der er 

blevet malet på træskiver, spillet en masse rundbold, danset til musik i solen, spillet skak, 

hullahoppet, hygget i hængekøjer, spillet kongespil og bagt pandekager på bålet.  

 

På opfordring fra forældre kommer her opskriften på de skønne amerikanske 

pandekager. 

 

Selvom vi nyder de varme stråler og den friske luft er vinden desværre stadig kold.  

Vi forstår at børnene ikke har lyst til at tage flyverdragter og vinterjakker på, men en 

god fleecetrøje eller termojakke er perfekt i det her vejr.  

Så vi opfordrer til at forårs-opdatere garderoberne.  

Vi håber det gode vejr fortsætter så vi kan nyde vores udeliv endnu mere. 

 

I næste uge har vi cafémøde med 2. klasses piger. 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen  

 

 

6 pers. 

300g (5 dl) mel 

4 spsk sukker 

4 tsk bagepulver 

1 tsk salt 

6 spsk olie 

2,5 dl 

kærnemælk 

2 dl mælk 

2 æg 

Æg og sukker piskes 

først og derefter 

tilsættes resten lidt 

efter lidt. Bages på en 

pande med en smule olie. 

Bliver de lavet på bål, 

skal der lidt mere olie på 

panden, da de bager 

hurtigt og let kan 

brænde på. Opskriften 

fungerer også rigtig 

godt til 

glutenallergikere. Man 

skifter bare melet ud 

med majsmel. 


