
25. april 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 778 

    

Næste uge: 
28. april 

 

29. april 

 

 

 

30. april 

 

02. maj 

 
UU-besøg  8.kl.  

PJ fri 

Skole/hjem indskolingen 

8.-9. kl. danseworkshop kl. 

9.00 – 13.00 

Lærermøde 

Naturfagsmaraton 

Bestyrelsesmøde 

8.-9.kl. danseforestilling – 

odsherred teater kl. 10.30 

 

Mærkedag: 
26. april 

02. maj 

 

 

 
Lea  7.kl. 

Frederik   3.kl. 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

 

Tusind tak for en god generalforsamlinng og det meget store fremmøde 

– referat og beretninger fra generalforsamlingen kommer i næste 

fredagsbrev. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Rettelse: 

Fællesrengøring den 26. april 2014 gælder kun 1. klasse og ikke hele indskolingen som 

nævnt i forrig fredagsbrev. 

 



Insektstik og allergier  

Nu nærmer tiden sig – hvor bier, hvepse og andet kravl bliver aktive.  

Det er vigtigt for os at vide - hvis nogen af vores børn er allergiske 

over for insektstik, så vi kan yde dem den bedst mulige hjælp. 

Giv venligst gruppelæreren besked. 

Nille   

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Børnehaveklassen tæller ti´er bunker i mælkebøtter 

 

Se flere billeder på skolens hjemmeside – fotogalleri ! 

 

 

 

 



Forældremøde 5. klasse den 10. april 2014. 
 

Lejrskole: Bestyrelsen har bestemt, at hver elev max må opkræves 400 kr. , derudover 

giver skolen et tilskud til hver elev på 200 kr. til lejrskole. Dette skaber nogle 

begrænsninger i forhold til antal overnatninger, standard mv.  

Palle fortæller at planen stadig er at tage til Als, men at turen kortes ned til tre dage (to 

overnatninger). Der tales om, hvordan vi kan få råd til at gøre det vi vil. Der kommer 

forslag som fx, at se på spejderhytter i stedet for lejrskoler, at tage et par forældre 

med til at lave mad mv.   

Søren kommer og giver bestyrelsens syn på, hvorfor de har fastsat et max beløb på 

egenbetaling til lejrskole. Begrundelsen er, at det skal være en skole, hvor alle har råd til 

at være. Søren oplyser endvidere, at emnet kommer til debat på generalforsamlingen. 

 

Trivsel: 5.kl er en god klasse, der er rar at komme ind til, og klassen får meget ros fra de 

øvrige undervisere. Drengene er livlige, glade, søde, og fornuftige. De kan også være 

følsomme, så der ind i mellem skal findes en balance. Pigerne er på vej i pubertet, de er 

modne, fornuftige, og gode til at løse små konflikter, da de er gode til at italesætte et 

eventuelt problem. Klassen er meget gode til at tage sig af deres makkerklasse, og drager 

stor omsorg for de små elever.  

I engelsk er eleverne meget imødekommende, og arbejder godt, hvilket også gælder 

dansk og matematik. Eleverne er blevet gode til at holde styr på lektierne.  

Klassen vil inden længe blive testet i både dansk og matematik. 

 

Mobiltelefoner: Forsøget med, at indsamle elevernes mobiltelefoner når der er 

undervisning, har fungeret godt. Eleverne selv har givet udtryk for, at de synes ordningen 

er fin, og at det giver mere ro. Ordningen løber frem til påsken, hvor den skal evalueres, 

for måske at vende tilbage. 

 

Ugebrev: Der er ikke fundet den optimale form for ugebrevet, men der arbejdes på det. 

De løse ting, og afleveringsopgaver vil være at finde på ugebrevet. 

 

Email- adresser: Husk at give Tina på kontoret besked, hvis I får ny mailadresse. 

 

Klassearrangement: Lørdag den 3. maj er der arrangeret tur til Røsnæs, indbydelse er 

sendt på mail.  

 

Fester og fødselsdage: Der aftales, at enten holder man for hele klassen, for alle 

pigerne, eller for alle drengene. 

 

Eventuelt: Palle oplyser, at klassen skal til naturfagsmaraton i Roskilde den 30. april. 

Hvis man har mulighed for at køre, skal man kontakte Palle. 

Der snakkes om den nye struktur med to lærere, som begge vil være til sted ved fx 

skole/hjemsamtaler. Palle vil stadig være klasselærer for klassen.  

 

 



 

 

 

 



 

Velkommen tilbage fra en forhåbentligt rigtig dejlig påskeferie.  Der har været fart på 

ugen, lige fra start.  

Som tidligere skrevet sætter vi fokus på vores udeliv de kommende mange uger. Vi har 

allerede haft gang i brændeflækkeren, men vores udedag blev en våd fornøjelse.  

Dagen startede ellers så smukt, men pludselig mens børnene bagte snobrød blev vi 

overrasket af en kæmpe regnskylle. Børnene var dog meget ihærdige, så de fleste fik 

bagt deres snobrød færdige – dog plaskvåde   

Så resten af dagen foregik inde i varmen. Vi er ikke helt sikre på om alle 

børn har regntøj i garderoben, så tjek gerne lige næste gang i kommer 

forbi   

Vi håber selvfølgelig at regnen var en engangsforestilling  og at solen og 

varmen vender stærkt tilbage den kommende tid.  

 

Børnene er allerede begyndt at spørge nysgerrigt ind til 

”Stærke Børn” og det er skønt at mærke den store interesse 

for projektet. Vi må være hemmelighedsfulde lidt endnu, da 

projektet stadig er under udvikling.  

Men I kan godt glæde jer  

 

Der er i ugens forløb også, på trods af meget blandet vejr, blevet spillet masser af 

rundbold, hvor børnene stort set altid selv tager initiativ til aktiviteten.  

Vi har afsluttet ugen med en dejlig legetøjsdag.  

I næste uge starter vi op med cafemøderne igen, torsdag fra kl. 12.15 - ca. 13.00 - det er 

nu 1. klasses drenges tur.  

 

Rigtig god weekend fra 

Spireloppen 

 


