
9. maj 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 780 

    

Næste uge: 
12. maj 

 

 

13. maj  

 

 

15. maj  

 

16. maj  

 
BI Fri 

Evt. UU-besøg 8.kl.  

Sundhedsplejerske 7.kl.  

Prøve – Geografi 

Tandpleje 2-4.kl. kl. 8.45 

Lærer + SFO-møde 

Majfest ugen starter 

Pernille SFO - Fri 

St. bededag – Fri 

 

Mærkedag: 
10. maj 

 

12. maj  

14. maj  

 

 
Mathilde  5.kl. 

Oliver  5.kl.  

Josefine  6.kl. 

Alberte  bh.kl. 

Jeppe  bh.kl.  

Pernille   

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen: 

David, Mathias, Hannah, Nikoline og Lene 

De skal konfirmeres søndag den 11. maj 2014 i Hørve Kirke  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Individuel musikundervisning Skoleåret 2014-2015. 

 
Den individuelle musikundervisning er soloundervisning på et instrument, man selv ønsker 

at fordybe sig i. Vi har tre dygtige musiklærere tilknyttet skolen, og de kommer i løbet 

af skoledagen og underviser børnene.  

Man betaler 150 kr. pr. gang for 22 minutters undervisning om ugen.  

Dette er en forhåndstilmelding – så vi kan se om tilslutningen er stor nok igen.  

 

Der er tilmeldingsfrist senest den 2. juni 2014.  

 

Hilsen Nille                                  



Nye medlemmer af Bestyrelsen 

Jeg hedder Tine Holm og er nyvalgt til bestyrelsen.  

Jeg er forældre til Emma fra børnehaveklassen, Emilia fra 3.klasse og Julie som går i 

skovbørnehaven.  

Jeg bor i Hørve sammen med min familie. Jeg arbejder på Katrinedalskolen, hvor jeg er 

klasselærer for en 0.klasse.  

Jeg ser frem til at være en aktiv del af bestyrelsen og glæder mig til at støtte op om 

friskole og børnehave. 

 

 
 

Jeg hedder Morten Sørensen og er nyvalgt til forældrebestyrelsen her på skolen.  

Jeg bor i Svinninge sammen med Asta og vores tre børn, Mads Peter fra 

børnehaveklassen , Sara Sofie og Ida Marie.  

Jeg er uddannet biolog og kemiker og har derfor en stor interesse for naturvidenskab. 

Jeg arbejder på en lokal efterskole, hvor jeg underviser i matematik, fysik og innovation. 

I vores fritid og sammen med vores børn, er jeg en stor del af Svinninge spejderne.  

Jeg glæder mig til at være en aktiv del af vores skole, igennem bestyrelsens arbejde, og 

håber at være med til at føre ånden og skolens gode arbejde videre. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 30.04.2014 

Generalforsamlingen – det var meget glædeligt at se så mange fremmødte til 

generalforsamlingen og dermed bekræfte at vi har en vital og sund skole som vi forsat 

ønsker at udvikle sammen. 

På general forsamlingen blev der også valgt to nye bestyrelsesmedlemmer nemlig Tine 

Holm og Morten Sørensen, velkommen til jer, resten af bestyrelsen glæder sig til det 

fremtidige samarbejde! 

Ved sammen lejlighed tog vi afsked med to ”gamle” bestyrelsesmedlemmer, Maria Madum 

og Lisbeth Thorning, begge har selv valgt, at nu var det tid til at nye kræfter kom til – Vi 

takker begge for deres meget store indsat i bestyrelsesarbejdet gennem årene. 

Bestyrelsen har nu konstitueret sig på følgende vis: 

Formand: Søren E. Jensen 

Næstformand: Tine Holm  

Menig medlem: Bo Espersen 

Menig medlem: Morten Sørensen 

Menig medlem : Hans Brandt       

 

Ref. Hans Brandt 



MAJFEST 2014. 
 

I næste uge starter majfesten. 

Torsdag den 15. maj 2014 skyder vi vores store majfest-uge i gang.  

 

Majfesten er årets fest, hvor vi alle samles om en fælles oplevelse i vores dejlige 

cirkustelt. 

Traditionen tro starter vi med fællesdans om majstangen og herefter opførelse af 

teater og musik. 

 

Overskriften i år er: Ole Lund Kirkegaard og alle hans fantastiske fortællinger om Orla 

Frøsnapper, Gummi Tarzan, Lille Virgil og alle de andre rødder  .  

 

Majfest-ugen starter torsdag den 15. maj 2014 og slutter med et brag af en fest  

torsdag den 22. maj 2014 kl. 18.30.  

Fredag den 23. maj 2014 møder alle kl. 9.00 på skolen til fælles oprydning.  

Spireloppen har åbent som sædvanligt. 

 

Alle dage møder vi kl.8.05-13.00 (for enkelte elever, kan der blive mulighed for lidt 

længere dage, dette aftales på holdene). 

 

Vel mødt - Lærerne  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Naturfagsmaraton 
Onsdag d. 30-4-2014. var vi til Naturfagsmaraton på Trekroner skolen i Roskilde.  

Naturfagsmaraton foregår på følgende måde: Der er nogle forskellige hold fra 

forskellige skoler, og hvor man skal kæmpe om førstepladsen. Hver klasse for nogle 

forskellige opgaver som man skal løse, der er nok ti forskellige opgaver, hvor der er 

omkring 4-5 personer til en opgave.  

Det hold vi var på hed ”Planter Vi Bruger”. Det gik ud på at først skulle man svare på 

nogle forskellige spørgsmål om planterne, bagefter var der nogle ”følekasser” hvor vi 

skulle putte armen ind i nogle kasser og se om vi kunne føle hvilken  grøntsag/frugt der 

var inde i den. Til sidst skulle vi dufte til planterne 

Til aller sidst var der præmie overraskelsen, hvor 6. kom på en tredje plads og 5. kom på 

en anden plads  og fik en flot pokal, synes vi 

 

Vi syntes at naturfagsmaraton var en rigtig sjov oplevelse, og vi glæder os rigtigt meget 

til næste år 

 

Vi vil rigtig gerne takke de søde forældre der var med til at gøre det mugligt at komme 

frem Vi er rigtig taknemmelige;-) 

 

Skrevet af Dicte Elsang & Mathilde Stybe 5. klasse.  



VHF i Danmarks Finale for Unge Forskere 
Hej.  

Vi er to piger fra 7. klasse på VHF. I år var vi med i den danske ungdomskonkurrence 

”Unge Forskere”. Det startede med at Morten Sørensen, fysik lærer på Odsherred 

efterskole, kom på besøg i 7. klasse en dag i biologi. Han fortalte os om Unge Forskere 

konkurrencen, og at han selv havde deltaget med nogle elever fra Odsherred efterskole 

sidste år. Så viste han os nogle forsøg, og et af de forsøg var det der gav os ideen til 

vores projekt. Forsøget var med et pulver der hedder natrium polyacrylat, som er et 

pulver der kan suge 300 gange sin egen masse i vand.  Det er det pulver der blandt andet 

bruges i bleer, som kunstigt sne i filmverdenen, i en-gangs kontaktlinser og i vaskepulver 

for at binde kalk i vandet. Forsøget var for at vise hvor meget pulveret kan suge. Efter 

Morten havde lavet forsøget, spurgte han om vi havde nogen ideer til hvad man kunne 

bruge det her pulver til.  Der kom vi så på at man kunne bruge det til at suge vand når der 

var oversvømmeler. Hans syntes det var en god ide, så vi arbejdede videre på projektet i 

VHF’s Science Club, og fandt frem til nogle løsninger. Vi sendte så vores idé ind til unge 

forskere konkurrencen, og noget tid efter fik vi svar at vi var kommet videre til 

semifinalen. Det betød at vi skulle til Odense, hvor vi skulle vise vores projekt for en 

masse åben hus gæster, og nogle dommere. Senere på dagen blev det afsløret hvem der 

var gået videre til finalen, og det var vi. It tiden mellem finalen og semifinalen arbejdede 

vi meget på vores projekt, for at gøre det endnu bedre. Der var i alt sendt over 1.200 

projekter ind, hvor 200 af dem var gået til semifinalen, og 100 til finalen.    

Den 27., 28., og 29. april, var vi til finalen i Forum. Der var i alt hundrede projekter, 50 

junior og 50 senior. I de tre finale dage, var der åbent hus, hvor man skulle vise sit 

projekt frem. Der var mange aktiviteter, og det var en virkelig fed oplevelse. Den anden 

dag, kom der dommere rundt, hvor vi skulle formidle vores forskning og de stillede 

spørgsmål og tog noter. Den sidste dag, kom Prins Joachim,  undervisnings-ministeren 

Christine Antorini og Lise Rønne for at udgive Premier til vinderne. Vi vandt desværre 

ikke noget, men det var en super god oplevelse, og vi vil helt sikkert anbefale det til 

andre forskningsglade unge.  

 

Laura Fiona Pratt og Lea Strandly Brandt 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Endnu et dejligt landsmøde i Dansk friskoleforening. 
I lørdags var vi fem der tog afsted til Vingsted Center udenfor Vejle. Der var både 

tænkevækkende indslag om skole-, kultur- og menneskepolitik, en masse af fællessang og 

tid til at hilse på hinanden og drøfte vores dejlige samarbejde som ansatte, forældre og 

bestyrelsesmedlemmer. 

Man kunne mærke, weekenden i gennem - både fra friskolefolk og de øvrige gæster - at 

det er et meget vigtigt og meget iagttaget skoleliv, vi gennemføre i foreningen og ud på 

de enkelte skoler. 

Vi glæder os til flere fælles arrangementer i efteråret og igen om et år! 

Clark Pratt 

 



 

INDBYDELSE TIL INDVIELSE AF 

BÅLHYTTEN 

 
 

 
 

 

Vi glæder os til at se jer til indvielse af vores nye bålhytte. 

 

Vi ses d. 24. maj kl.11.00 

 

Alle skal medbringe kaffe og the, vi sørger for kage. 

Kl. 12.00 vil der være en overraskelse til børnene. 

 

På gensyn 

 

Skovbørnehavens forældreråd 

 

 
 

 

 

 



 

 

Ugen er ved at være ved vejs ende og der er masser af liv og 

glade dage i Spireloppen.  

 

På trods af blandet vejr, har der været masser af aktiviteter på 

vores dejlige udeområde. 

  

Rundbold er det helt store hit.  

 

Vores udedag blev afholdt indendørs med bådkartofler og 

ketchup grundet få voksne.  

 

 

 

Regnen har desværre også vist sit ansigt og det resulterer i 

våde børn, så husk nu at få tjekket garderoberne for regntøj og 

gummistøvler og især tørt tøj  

 

 

Men selvom det regner udenfor, sker der heldigvis en masse 

indenfor.  

Baunen fyldes af gymnastik-redskaber, der laves små huler i 

klasselokalerne, der spilles masser af spil og fællesrummet 

fyldes af små lege i krogene.  

 

 

I weekenden drager de voksne i sommerhus for at få nogle gode SFO-snakke og tale om 

hvordan vi kan gøre det endnu sjovere at gå i SFO.  

 

Det er tydeligt at børnene har savnet Mette og hun er super glad for at være tilbage og 

vi er super glade for at have hende tilbage igen  

 

 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen 
 

 


