
2. maj 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 779 

    

Næste uge: 
03 + 04. maj 

05. maj  

 

06. maj  

 

07. maj 

 

 
Landsmøde 

Prøve – Dansk retskriv.+læs 

UU-besøg 7.kl. evt. 8.kl.  

Prøve – Dansk skr.fremstil. 

Oprydning 2 timer 

Prøve – Matematik 

Ansættelsessamtaler – 

ny skoleleder 

Mærkedag: 
05. maj 

 

 
Laura  bh.kl. 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen: 

Fie, Emilie og Sif 

De skal konfirmeres søndag den 4. maj 2014 i Vallekilde Kirke.  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Husk: Fællesrengøring i 4.klasse den 9. maj 2014 kl. 16.30. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 



 

MAJFEST 2014 
 

Vi hylder OLE LUND KIRKEGAARD og  

opfører forskellige fortolkninger af: 
 

Hodja fra Pjort, Gummi Tarzan, Otto er et næsehorn, Orla 

Frøsnapper & Lille Virgil. 

 

- Og derfor vil vi rigtig gerne indbyde alle Friskolens børn og 

forældre til årets Majfest 

       

 

TORSDAG DEN 22. MAJ KL.18.30 

 
 

 PROGRAM 

 

18.30  Velkomstsang og velkomst – uden for ved majstangen 

18.45       Traditionen tro danser vi om majstangen 

 

19.30       Otto er et Næsehorn  

       Hodja fra Pjort 

       Gummi Tarzan 

  

20.30       Pause 

 

21.45       Lille Virgil  

       Orla Frøsnapper              

21.30       Medbragt kaffe / te / kage 

       MÅSKE der sker noget på scenen om lidt…. 

 

22.15       Godnat sang og fælles oprydning  

    

                Alle tider er ca. tider. 

     

Entré :  Billetter á 20.kr./pers.- købes v. indgangen.  

              Friskolens elever er gratis. 

  

 



 

Vi forventer, 

at alle børn møder torsdag 15. maj  

samt mandag til torsdag i uge 21  

Fra kl. 08.05 – 13.00 

 

 – OG –  

 

fredag den 23. maj møder alle kl. 09.00 – 13.00 (SFO som sædvanlig)  

til oprydning på skolen 

 

alle er en uundværlig del af arrangementet. 

 

Vi glæder os til endnu en dejlig majfestuge – 

 

Kærlige hilsner 

Lærerne 

 

NB. Vi, og nogle friske forældre, hjælper hinanden med den grove oprydning 

lige efter majfesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer alle 

 

Personalet på friskolen 
 

 



GENERALPRØVE 
 

Afholdes 

TORSDAG DEN 22.MAJ 2014 

PÅ FRISKOLEN 

Kl. 11.00 – 13.00 

 

Skolekredsmedlemmer, bedsteforældre og 

venner er meget velkomne! 

 
 



 

DE SKRIFTLIGE PRØVER 2014 

VAGTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg beder vagter om at komme ca. 30. min. før prøvestart 

 

 

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2014 

 
03. juni  

2014 

Fysik - Kemi  Clark Pratt Poul 

Hansen 

Hørve 

skole 

9.kl. 10 stk. Kl.  

10. juni   

2014 

Engelsk 

 

Dorte 

Danborg-

Frederiksen 

Maria Gast 

Bobjerg 

Skolen 

9.kl. 10 stk. Kl.  

13.juni   

2014 

Dansk Dorte 

Danborg-

Frederiksen 

 

Hanne 

Lynge 

Rørvig 

Friskole 

9.kl. 10 stk. Kl.  

 

18. juni 

2014 

Samfundsfag Vibeke Høy 

 

Dennis 

Rasmussen 

Odense 

(Beskikket) 

 

9.kl. 10 stk. Kl.  

 

 

OBS - MOBILER MÅ IKKE MEDTAGES I PRØVELOKALET 
 

 

DATO TIDSPUNKT FAG VAGTER 

05.05.14 

 

9.00-10.00 

 

10.00-10.30 

Dansk retskrivning 

og  

Dansk læsning 

Nille Ravn 

+ 

Tina Nordsby 

06.05.14 

 

09.00-12.30 Dansk Skr. 

Fremstilling 

Charlotte Grobb 

+ 

Majbritt Strandly 

07.05.14 

 

09.00 – 10.00 

 

10.00-13.00 

Matematik 

Færdighedsregning 

og problemløsning 

Pia Larsen 

+ 

Charlotte Weitze 

 

13.05.14 

 

    13.00-13.30 

 

Geografi 

 

Charlotte Grobb 

+ 

Nille Ravn 



 

Bestyrelsens beretning  

Vallekilde-Hørve Friskole april 2014 
 

Lad mig starte årets beretning med at fortælle om et af de mange positive indtryk, jeg 

har fået som formand for vores friskole i det forgange år.  

Når jeg i forskellige anledninger har vist gæster rundt på vores skole, er der altid en 

tilkendegivelse af, at vi har nogle fantastiske lokaler og omgivelser på vores friskole -  

hvortil jeg kun kan svare, at det skyldes, at vi har nogle fantastiske medarbejder, 

forældre og børn.  

De ydre rammer afspejler indholdet på skolen og det er vores medarbejdere der skaber 

indehold i dagligdagen. I et år der har været præget af forandringer, har vores 

medarbejdere vist, at I løfter i flok, bakker op og sikrer, at vi kan levere et trygt og 

udviklende læringsmiljø for vore børn, der lever op til skolens ånd og formål. Jeg vil 

benytte lejligheden til at takke alle vores medarbejder for deres særlige indsats og 

engagement for vores skole, det er jer, der hver dag sikrer og skaber indholdet for vores 

skole. Særligt i år, der har været præget af udskiftning i personalegruppen, lockout for 

lærerne og her i 2014 en aftrædelsesaftale med skoleleder Vibeke Lemming Høy. Jeg vil 

derfor bede konstituerede skoleleder Nille Ravn om at give en beretning om det 

forgangne år….  

  (Orientering fra Nille) 

 

 

Skolelederskifte 

En stor tak til Nille, du yder en formidabel indsats, som konstitueret skoleleder, hvor du 

er blevet kastet ind i rigtig mange nye opgaver, som du løser dygtigt sammen med alle 

vores medarbejdere!  

Vi står igen, som det er alle bekendt, overfor at skulle have ny skoleleder. I dag er der 

ansøgningsfrist, og vi har modtaget mange kvalificerede ansøgninger til stillingen, der på 

papiret har de kvalifikationer vi leder efter, en visionær skoleleder med erfaring i 

personaleledelse, indsigt i friskoleverdenen og forståelse for de administrative opgaver 

som skolelederen har ansvar for.  

Vi glæder os til senere på foråret forhåbentligt at kunne præsentere bestyrelsens 

forslag til skoleleder, på en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Medarbejdere 

Jeg vil også benytte lejligheden til igen at sige tak til Vibeke, der stopper på skolen 

30.6.2014, for den fantastisk store indsats hun har ydet for vores friskole, i al den tid 

hun har været på skolen, både som lærer og skoleleder. 

I 2013 har vi kunne fejre medarbejderers 10, 20 & 25 års jubilæer – tillykke (Lene, Helle 

& Bodil)! Vi har siden sidste generalforsamling kunne sige ”velkommen tilbage” til endnu en 

”gammel” medarbejder (Henrik Kiowsky – 1.9.2013 - ja, tiden går jo – han kan tåle at blive 

kaldt gammel) – men der er heldigvis også helt nye ansigter på vores skole (lærer Pauline 



Vestergaard (1.8.2013), musiklærer Ana Karina Berg (1.11.2013), pædagog Anders Carlsen 

(1.4.2014) og lærer Mads Valter (1.5.2014)). 

Til sommer går Erwin Gerkens (1.6.2014) på pension, Erwin er desværre sygemeldt og jeg 

håber inderligt, at Erwin når at komme tilbage til SFO’en inden. De bedste ønsker til 

Erwin med tak for din indsats for vores friskole! 

Som det er bekendt for alle, har skolen måtte sige farvel til lærer Helle Gotved, og jeg 

kan kun gentage at skolens bestyrelse beklager meget, at det mislykkedes for os at 

etablere en proces, som har kunne danne ramme for et videre samarbejde. Det var og er 

for alle involverede en smertelig proces, og vi er glade for fortsat at have Helle som 

forælder på skolen.  

I Helles fravær trådte Emilie Thomsen til, som vikar og har med bravour varetaget 

undervisningen af 3. klasse, tak. Et tillykke til Emilie skal også lyde, da hun jo er i 

lykkelige omstændigheder og stopper med udgangen af juni – det er mærkeligt, at du nu 

for anden gang er blevet gravid, når du har arbejdet på vores friskole. 

 

Økonomi 

Det er ikke kun vores medarbejdere der får flere børn det gør vi også på skolen – hvilket 

er en god indikation af, at interessen og opbakningen til vores skole forsat er stor, 5. 

september 2013 var der 193 børn (165 børn i skolen og 28 børn i børnehaven), der har 

hen over året været en tilgang af børn så vi nu er 207 (172/35) børn og 1. august vil der 

være 222 (177/45).  

Personalet og forældrene i Skovbørnehaven har ydet en formidabel indsats, så vi allerede 

nu efter 2 år er oppe på de 45 børn, der var udgangspunktet for 2015 i oplægget til 

generalforsamlingen for 2 år siden. Men vigtigst af alt, der er børnehavebørn og voksne 

der trives! 

På trods af udgangspunktet for 2013, var budgetteret med et underskud på kr. 135.000, 

er det igen lykkes for os, via påholdenhed fra vores medarbejdere og tilgang af børn at 

slutte 2013 med et lille overskud på kr. 90.000. Det viser med alt tydelighed den snævre 

margen, vi driver skole på. Når vi sammenligner os med mange andre friskoler i det ganske 

land, er der mange skoler, der er meget pressede på økonomien, men lad mig understrege, 

at vi fortsat er en friskole, der kan navigere med fokus på en langsigtet drift af skolen, 

med en sund og stabil økonomi. 

I 2014, har vi budgetteret med et lille underskud på ca. kr. 40.000, på trods af at vi har 

valgt at hæve skolepengene med 3%. 

 

Skolepenge + SFO betaling Pr. 1.8.2014: 
Takster 2013/14 SFO 

Skolepenge Morgen 14.30 15.30 16.30 17.00 

1.245 kr. 243 kr. 485 kr. 647 kr. 808 kr. 889 kr. 

Der gives søskendemoderation på ældste barn/børn på 15 % og 30 % på andet og tredje barn, mens børn 

ud over det tredje er gratis. 

 

Skovbørnehave: 
Takster 2013/2014 8.00-14.30 8.00-15.30 8.00-16.30 8.00-17.00 

Uden morgentid 1749 kr. 1916 kr. 2082 kr. 2165 kr. 

Inkl.  6.30-8.00 1998 kr. 2165 kr. 2332 kr. 2414 kr. 

Der gives søskendemoderation på samme vis som i det kommunale system. 

 



Bestyrelsesarbejdet 

Vi har i bestyrelsen haft en debat omkring den samlede skolebetaling, da vi og andre 

forældre synes, at smertegrænsen for den samlede betaling til skolen hen over et 

skoleår er nået. Bestyrelsen ønsker, at det skal være muligt for alle at have deres børn 

på vores skole, og vi skal tage os i agt for, at vi ikke laver flere opkrævninger hen over 

året, der blot indirekte hæver skolepengene.  Derfor besluttede vi i efteråret, at der 

skal være et loft på 400 kr. henover et skoleår i ekstraordinære opkrævninger fra 

forældrene – dog undtaget udenlandsrejserne i 7. og 8. klasse.  

Lige nu er vi gang med processen om at få det indført, og det skaber selvfølgelig 

udfordringer, da vi jo som udgangspunkt ikke ønsker at forringe de aktiviteter, som den 

ekstra betaling bruges til. Vi diskuterede selvfølgelig også muligheden for at droppe den 

betalingsfri måned, hæve skolepengene eller undlade at ændre noget.  

Generalforsamlingen er tidspunktet, hvor vi kan diskutere og sætte retning for vores 

skole og forhåbentlig bekræfte hinanden i, at vi fortsat ønsker at drive friskole sammen. 

Derfor vil vi meget gerne have, at generalforsamlingen diskuterer og giver input, til hvad 

der opfattes som rimeligt i forhold til ekstraopkrævninger.  

Jeg gerne benytte lejligheden til at takke for det rigtig gode samarbejde, vi har i 

bestyrelsen.  På sidste generalforsamling fik vi to nye medlemmer i bestyrelsen, der i det 

forgange år har fået deres ilddåb – det har været et år med rigtig mange vanskelige 

beslutninger. I år skal vi også have mindst to nye medlemmer i bestyrelsen, da både Maria 

Madum og Lisbet Thorning Jensen har valgt at stoppe i bestyrelsen efter mange års 

virke.  Maria har siden april 2005, og Lisbet siden august 2007, været en del af 

friskolens bestyrelse – hhv. 9 og næsten 7 år. Det må ikke være en hemmelighed for 

nogen, at arbejdet i friskolens bestyrelse er et tidskrævende arbejde, men også et 

meget givtigt arbejde. Vi lærer hinandens styrker og svagheder, og ved fælles hjælp 

udnytter vi hinandens styrker til at finde den bedste vej for vores skole. Det er lidt som 

at miste to gode kolleger, hvor man er helt sikker på, hvad de kan og til stadighed ser 

dem udvikle nye side og kvaliteter – tak for samarbejdet og jeres indsats. 

 

Slutteligt vil jeg igen takke alle vore medarbejdere for den unikke indsats, I alle yder for 

vores skole og vore børn – det er jer, der skaber indholdet for vores skole, der sikrer, at 

vi lever op til friskolens formål om at eleverne tilegner sig: kundskaber, alsidig personlig 

udvikling, forståelse for andre kulturer og samspillet med naturen, åndsfrihed, ligeværd, 

demokrati og er en respekteret del af lokalsamfundet.  

 

Den netop veloverståede debataften er som generalforsamlingen en vigtigt brik i at lave 

skole sammen, en inspirationskilde og en vej til indsigt for både medarbejdere og 

bestyrelse, og i fælleskab at diskutere hvordan vi fremadrettet skal lave skole sammen. 

 

Det er en fornøjelse at lave friskole sammen med jer alle - så lad os endelig tage et år 

mere 

 

På bestyrelsens vegne, 

Søren E. Jensen 

 



 

 

Ledelsesberetning fra skoleleder. 

Som konstitueret skoleleder er der mange arbejdsopgaver som er nye og meget som skal 

huskes, det havde været en uoverskuelig opgave for mig alene, så stor tak til alle mine 

kollegaer, til bestyrelsen, Maria, Lisbet, Bo, Hans og Søren, for tilliden til og hjælpen 

med, at holde skolen på rette kurs. 

I løbet af sidste skoleår har vi fejret 3 store jubilæer. På årets første skoledag d.11 

august råbte vi et stort hurra for Bodil, og fejrede hendes 25. år på VHF. 

Helle Lerches 20 års jubilæum fejrede vi i marts, og Lene Petersens 10. år i SFOén blev 

fejret i oktober måned. 

Så - på trods af et skoleår med udskiftning i personalegruppen, synes jeg alligevel med 

rette at kunne sige, at vi har formået at fastholde en god fast kerne af medarbejdere, 

som holder ud og som holder ved! 

I skoleårets løb oplevede vi ligesom alle andre skoler lock out’en. På vores lille skole havde 

vi to medarbejdere som var organiserede, så vi havde ikke lige så store udfordringer med 

at få hverdagen til at fungere, som vi ved, andre har haft. 

Med hensyn til de mere fysiske dele af friskolen, så blev den i år også udvidet - - med et 

”pedelskur”- som betyder, at vi nu kan lave et længe ønsket ”kreativt værksted”, der hvor 

friskolens pedel ellers har haft sit værksted  

– det glæder vi os meget til står færdigt.  

Derudover har vi opgraderet friskolens IT niveau: alle fællesrum har et smartboard og 

alle grupper har nu også et i en af klasserne. 

SÅ DERFRA HVOR JEG STÅR, kan jeg konstatere - at vi har en dejlig friskole – en 

friskole der fungerer.  

Børnetallet er godt, ved skoleårets start skrev vi 165 elever, dags dato skriver vi 172 og 

pr. 1/8 står der 177 elever indskrevet på VHF.  

Opskrivningen til de kommende skoleår går forrygende, på flere af årgangene skriver op 

på ventelister.  

Mange har vist vores skole stor opmærksomhed, og det er så dejligt.  

Hvorvidt det er den forestående lukning af overbygningen på Hørve skole, eller om det er 

den nye skolereform eller om det er noget helt andet, kan man altid gisne om.   

Det vi allerhelst vil, er at være er et godt alternativ til folkeskolen – et alternativ, der 

tager det at lave skole seriøst – og som hele tiden bestræber sig på at være opdateret i 

forhold til den pædagogiske udvikling. 



At vi har en dejlig friskole som hænger godt sammen skyldes i meget høj grad friskolens 

personale. En personalegruppe som tager ansvar, yder og har ydet en kæmpe stor indsats 

i det forgangne år.  

 

Pædagogerne i Skovbørnehaven Dinie, Linda, Anette, Simone og Anders – I knokler og har 

langt en masse energi, kræfter og et kæmpe engagement i etableringen af vores 

Skovbørnehave, det er prisværdigt.  

I er en stor del af det, som for mange gør friskolen attraktiv – faktisk så meget at vi nu 

skriver børn på venteliste til Skovbørnehaven.  

”Spireloppen”, vores SFO –  

Nina, Lene, Maria, Pernille, Erwin og Mette, som er tilbage igen, fra i morgen fredag d. 25 

efter endt barsel. I laver et stort stykke arbejde og engagerer jer i, at lave et godt SFO 

tilbud til vores børn.  

Lige om lidt drager i på pædagogisk weekend, hvor jeg ved i skal snakke om pædagogik, 

lærerplaner og mere udeliv i SFOén til næste år – alle gode tiltage.  

Erwin, som har været ansat på skolen siden d. 1. sep. 2007, er nu nået dertil i livet, hvor 

han skal på pension, til sommer. Erwin – en stor TAK for din indsats her på VHF, du har 

været med til at gøre en forskel - vi ønsker dig alt det bedste. 

Bodil, Anne, Thomas, Emilie, der trådte til som vikar i december, og som snart skal på 

barsel), Palle, Henriks som jo er ”ny” i huset, og så alligevel ikke. Henrik er vendt tilbage 

som lærer til VHF, og det er vi glade for. Chenny, Jesper, Clark, Dorte og Pauline, som nu 

næsten er igennem sit første år som lærer på VHF og som lærer i det hele taget, hun 

kom direkte fra Ollerup lærerskole og startede her.  

Anna-Karina som kommer hver onsdag og fredag og underviser vores musikglade børn i 

den frivillige del af vores musikundervisning. 

Benthe, Maud og Mathias som også er med til at løfte den musikalske barre på skolen.  

De sørger for at vi kan tilbyde den kvalificerede individuelle musikundervisning på 

friskolen. 

Vi mønstrer et godt, stærkt og visionært lærerteam. Et team som løfter i flok og deler 

ansvar – det er uvurderligt og tak for det!  

Og så glæder vi os meget til at byde et nyt medlem af ”familien” velkommen den 1. maj – 

nemlig Mads Valther. 

Vibeke Frandsen, vores trofaste hjælper som kommer, gør rent efter os hver dag - og 

som husker det, vi andre altid glemmer – nemlig at lukke vinduer, låse døre og slukke lyset  
 

Stig - som sørger for, husker, ordner og fikser ALT ! 



Tina og Helle på kontoret – som husker det, Stig måske alligevel havde glemt og som 

samler trådene så fint og binder dem sammen i en stor flot sløjfe, skolens maskinrum - 

skolens hjerte!  

Til det kommende skoleår skal der ansættes en ny skoleleder. 

Vi glæder os til at komme i gang med at kigge fremad – især på det pædagogiske felt 

bliver det spændende, at få reflekteret og tænkt nyt –  

her tænker jeg især på den nye folkeskolereform – det giver nogle muligheder for at få 

kastet nogle bolde i luften og få set på, om vi kan gøre vores tilbud til friskolefamilierne 

endnu bedre.  

Nye visioner for de næste 4 år er også en spændende opgave, der venter lige rundt om 

hjørnet. 

Vi er så glade for, at have en god og levedygtig lille ”virksomhed”, og glæder os til at se, 

hvad det skoleåret 2014/15 bringer. 

Så på trods et vanskeligt 2013, føler vi os klar og er fulde af forventning til det nye 

skoleår. 

Det er mit store ønske fortsat at lave friskole sammen med jer – jeg håber, I har det 

ligesådan! 

Nille 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Referat fra forældremøde i 4. klasse – torsdag den 10. april 2014:  

Referent: Mette (Hjaltes mor) 

Dagligdagen – klassens trivsel: 

Henrik er rigtig glad for at have 4. klasse. Han føler at han nu kender alle børnene godt. 

Han bliver til tider prøvet lidt af på forskellige måder af børnene, som også bare viser, at 

de nu alle er blevet helt trygge ved ham. Det er dog ikke noget der volder de store 

problemer. 

Der bliver grinet rigtig meget sammen i klassen. De er gode til at grine sammen, og gode 

til at stoppe når det så skal være alvor igen.  

Henrik oplever at klassen er gode til at lytte. Han har f.eks. lige fortalt dem om 9. april 

(dog en dag for sent). De var så opslugt af det, at der pludselig var gået 40 minutter, 

hvor hver elev havde siddet lyttende og suget det hele til sig. Han er meget opmærksom 

på, at der bliver fortalt og snakket om det der hører til deres aldersgruppe.  

Henrik nævner at han tydelig kan mærke, at der er god opbakning hjemmefra til det der 

sker i klassen. Det er dejligt at opleve.  

Henrik vil fortsætte med at lave månedsbreve. Han ved godt det hænger lidt med 

ugebrevene (her får han helt røde ører). Han lover at Palle og han forsøger at blive 

bedre til det.  

Der er et godt miljø i klassen. Når der opstår konflikter, bliver det løst på en god måde, 

så dem der har haft konflikt med hinanden stort set altid sidder og griner sammen dagen 

efter.  

Henrik har tidligere nævnt i et af hans månedsbreve, at pige og drengegruppen har 

været delt lidt op. Det virker nu som om de er begyndt lidt mere at lege på tværs af 

kønnene igen. Det er dejligt at opleve. Det er også lidt nemmere, når vejret nu er godt, og 

de er mere ude i frikvartererne – det indbyder til gode boldlege eller andre lege der 

nemt kan leges på tværs af køn.  

Klassen har brugt en del tid på at snakke om hvad en god ven er. Det er endt ud i en 

fælles planche, med begreber om hvad en god ven er og hvad ordet ven indebærer. Det 

var nogle rigtig gode snakke klassen havde om det, og nogle meget sigende og gode 

begreber der blev sagt om det at være ”ven”.  

Der er kommet en ny dreng i klassen (Jacob). Han skal på julemærkehjem her efter 

påske, så han kommer først tilbage til klassen efter sommerferien.  

Der er en del børn, der synes de skal på toilettet i timerne. Det er forståeligt at børnene 

til tider synes de bliver trætte af at sidde stille, men timerne skal ikke bruges til det. 

Henrik har derfor brugt tid på at snakke med dem om at det er noget der skal ske i 

frikvarteret og ikke i timerne.  

Henrik snakker også meget undervisningsparathed med klassen. Det betyder at det er 

vigtigt at de er klar til at modtage undervisning når læreren kommer ind – altså sidder på 

deres pladser stille og roligt.  

Stort set alle børn er rykket sig rent fagligt i den tid Henrik har haft dem. De læser 

godt næsten alle sammen, og det er nogle spændende emner der bliver valgt til 

frilæsningsbøger. Dog er det her nemt at mærke at pigerne er noget længere fremme i 

deres udvikling end drengene.  

 



Klassen har haft om digte sammen med 5. klasse. Det har været en god proces, som alle 

fik rigtig meget ud af. De gik alle rigtig meget op i det, og fik hver især lavet nogle rigtig 

gode digte. 

 4. klasse skulle læse deres digte op for 9. klasse. Udover det havde de en makker-dag 

med 9. klasse om digte, hvor de skulle skrive om en banan. Det var et rigtig godt forløb. 

I matematik har de prøvet at arbejde med excel ark på computeren, hvor de lærte 

hvordan de skulle stille tal op på forskellig vis. De brugte lidt for dagligdagen, hvor 

Henrik bad dem om at skrive en indkøbsseddel i excel ark og derefter lave et 

søjlediagram over det. De gik op i det med liv og sjæl og brugte en masse tid på det. De 

kunne bruge hinanden rigtig meget i det – blive inspireret af det sidemakkeren havde 

lavet. Det giver god læring at blive inspireret af nogle på sin egen alder, så Henrik vil 

forsøge at lave meget mere af det.    

Den kommende tid: 

D-dag:  

Hele mellemgruppen vil starte op på noget nyt, som de kalder for ”D-dag”. Det går ud på 

at eleverne skal være sammen på tværs af klasserne, hvor de skal igennem forskellige 

faglige emner. Det vil ske den 24. og 25. april og den 1. og 2. maj.  

 

Madlavning: 

Børnene har givet udtryk for, at de rigtig gerne vil lave noget mad sammen. Det vil Henrik 

forsøge at få indarbejdet i hans program på et tidspunkt inden sommerferien.  

Københavner tur:  

Henrik er ved at arbejde på at arrangere en dag med 4. klasse til København, hvor de skal 

se og opleve en masse kulturelle ting. Den alder de har nu, at helt perfekt at tage med til 

sådan noget. De suger til sig, og der er så meget historie at se og opleve når man er i 

København. Henriks tanke er at de skal prøve at køre metro, se Amaliehaven og 

Amalienborg, Marmorkirken og gå i Rundetårn. Når de kommer tilbage til Hørve, skal de 

overnatte på skolen.  

Der er ikke planlagt nogen dato endnu (men i hvert fald først engang efter maj-festen). 

Hvis der er et par forældre der har lyst og tid til at tage med, kunne det være dejligt. 

Henrik vil melde nærmere ud til os, når dagen er planlagt nærmere.  

Klassekassen: 

Der er ca. 5.000 kr. i klassekassen i øjeblikket. Vi har ikke brugt penge til så meget i 

klassen.  

Festudvalg:  

Der har ikke været noget arrangement i 4. klasse endnu, udover det julehygge som 

Henrik arrangerede. Det ville være en rigtig god ide for klassen, hvis der bliver holdt 

noget før vi går på sommerferie. Det giver et rigtig godt sammenhold i klassen, når vi alle 

(både børn og voksne) er sammen om noget.  Festudvalget - som består af Karin 

(Agnethe), Thomas (Tobias) og Hans (Selma) – vil i nær fremtid sætte sig sammen og 

finde på noget.   

Drenge og pigesnak: 

Alle forældre der var tilstede ved forældremødet, blev delt op i drengeforældre og 



pigeforældre og fik mulighed for at snakke med hinanden om gruppens trivsel med mere. 

Rigtig gode snakke kom der ud af det både hos pigerne og drengene.  

Evt: 

Der blev spurgt ind til skema for næste skoleår – om vi kan forvente at der kommer 

mellemtime igen, eller at klassen først skal møde senere? Det har været et problem for 

nogle familier, at de først har mødt kl. 10.00, hvor det har været lang tid at være alene 

hjemme om morgenen. Henrik ved ikke noget om skemaet for næste skoleår endnu, da 

skemaet ikke er lavet endnu. Men han vil gå videre med vores bekymring.  

Der blev spurgt ind til sundhed og bevægelsestimerne. Det opleves at børnene til tider 

ikke rører sig så meget i disse timer. Der er ikke så meget tempo på. Det er så vigtigt at 

de får rørt sig en masse. Det virker som om de ofte f.eks. bare løber Triersgraven rundt 

(hvor en del går i stedet for at løbe). Der er så mange aktiviteter der kan laves med gang 

i. Henrik vil gå videre med det.  

Dato for lejrtur i 5. klasse bliver i uge 34. Den helt nøjagtige dato i uge 34 vil blive meldt 

ud snarest.  Det bliver kun 2 overnatninger denne gang. De skal til Helsingør.    

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Mobiltelefoner 
Som resultat af diskussionerne om fælles fodslaw i vores pædagogiske 

weekend i februar, og vores ønske om at styrke samvær i frikvartererne 

og engagement i det faglige arbejde i timerne, besluttede vi at lave en 

forsøgsordning med regler omkring mobiltelefoner. 

På vores lærermøde i tirsdags evaluerede vi prøveperioden, hvor vi har bad eleverne om 

at lægge deres telefon i en kurv i klassen, når dagens undervisning starter.  

På baggrund af mange gode tilkendegivelser fra forældre, snak med elever, og lærernes 

og elevrådets egen vurdering, har vi besluttet os for at lave ordningen permanent.  

Det betyder at alle elever afleverer 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 indleveres 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. Det er egen 

(altså barnets/familiens) forsikring som dækker ved eventuelle skader og tyveri. 

På lærernes vegne, 

Nille 



Spireloppen 
 

Sol, varme, rundbold, bål, sandleg, skovhygge og glade børn – hvad mere kan man ønske  

sig ? 

Det er lige nu hverdagen i SFOen og der er virkelig blevet hygget 

og leget i solen udenfor.  

Denne uge har vi været ude hver dag og bare nydt det.  

 

 

Børnene spiller rundbold, diskutere regler og løber afsted rundt og måske 

nogen er heldige at lave en befrier.  

 

 

Modellervoks har været ude og en enkelt dag tog vi 

vandbanen med også. 

Hængekøjehygge havde jeg nær glemt. Der er mange der 

har stor glæde af dem og de voksne vil da også gerne have 

en tur i ny og næ ;-) 

 

 

Onsdag lavede vi tomatsuppe med grøntsager. 

Hvidkål, squash, løg, hvidløg, gulerødder, pastinak og tomat. Der var 

også karry, salt, peber, oregano og basilikum i.  

Og det blev spist med velbehag af de fleste børn. 

(Opskriften kan man få i spireloppen) 

 

 

Vi glæder os til næste uge og ønsker alle en dejlig weekend. 
 

 


