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Fremlæggelse 7.-9. klasse 

Fremlæggelse 7.-9. klasse 

Lærermøde samt SFO-møde 

Eleverne i overbygningen 

arbejder hjemme 

Spireloppen - legetøjsdag 
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Lina  9.kl.  

Katrine D  bh.kl.  

Frederik  9.kl. 

Magnus  9.kl. 

Andreas  5.kl. 6 

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 
Generalforsamlingen 2018 
Vedrørende Generalforsamlingen onsdag den 25. april 2018 – indkomne forslag ! 

Vi minder om, at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyelsen 

i hænde senest den 1. februar 2018. 

 

Hilsen Bestyrelsen 

 
 

 

 

 
Vinterferie (uge 7) 

Husk tilmelding til pasning i Spireloppen i uge 7 – 

senest den 29. januar 2018 – se tilmelding på Skoleintra 
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Unges deling af div film/video/billeder mm 

Som man her i den sidste uges tid har kunne følge med i medierne om, hvordan en sag er 

oprullet med over 1000 personer involveret vedr. især unge menneskers deling af en film, 

hvor to 15 årige har sex  (delt mod de impliceredes vilje) – det er gået op for en hel del 

unge (også vores), at deling af film/billeder af den karakter, ikke er en uskyldighed og 

kan have ret vidt rækkende konsekvenser.  

Derfor også en opfordring herfra om, at I forældre også tager snakken med børnene/de 

unge om, hvad der er lovligt, hvad der er moralsk rigtig og forkert samt de evt. 

konsekvenser.  

I eksemplet fra medierne viser det sig, at da de unge på videoen er under 18 år, 

karakteriseres det at dele denne video som distribution af børneporno, som er en 

skærpende omstændighed.  

Her fra skolen vil vi også gå i dialog med vores børn/unge om problematikken. 

Nedenstående er et link til artikel der mere detaljeret går ind i sagen og forklare 

lovtekst samt tolkninger 

https://ekstrabladet.dk/112/1004-unge-sigtes-for-boerneporno-det-skal-du-goere-hvis-

du-modtager-kraenkende-videoer/6998763 

 

NB. Lige for klarhedens skyld – så vidt vi ved er der ingen af ”vores” børn/unge der er 

impliceret i den omtalte sag 

 

Projektarbejde 

Som nævnt i sidste fredagsbrev har mellemgruppen og overbygningen knoklet med 

projektopgave i den forgangne uge – det har været en fornøjelse at se vores elever gå til 

opgaven med krum hals – jeg tror, mange af eleverne har været hele følelsesregisteret 

igennem – følelsen af uvidenhed, troen på at nu ved man alt om emnet, opstået 

usikkerhed, er det nu sådan ?, beslutning om at stå ved sit arbejde og meget mere – men 

sikkert er det, at det med til at giver vores elever et ordenligt boost i deres udvikling, 

både fagligt og personligt. 

 

DM i ”skills”  

I dag fredag er vores 8. klasser stået tidligt op og mødt kl. 6 i morges, for at komme med 

bussen til Herning, hvor DM i ”skills” afvikles.  

”Skills” er en konkurrence som erhvervsskolerne i Danmark arrangerer som led i at 

synligøre hvilke uddannelser og kompetencer man får og kræver på en 

erhvervsuddannelse.  

I efteråret kvalificerede friskolens 8. klasser sig ved at vinde den regionale konkurrence 

i Holbæk.  

Vi krydser fingere og glæder os til at høre om deres oplevelse  

i det jydske. 



 

Nyt fra kontoret 
 

 

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD for skoleåret 2017 – 2018. 

Skolen har nu modtaget tilskud til dækning af udgifter til bus og/eller tog i skoleåret 

2017-2018. 

Skolens tilskud er nedsat væsentligt – så vi har valgt at udbetale tilskud til de elever der 

bor indenfor følgende afstande: 

 

AFSTAND mellem skole – hjem: 

Børnehaveklasse – 3.kl.  mindst 2.6 km – max. 12.5 km. 

4.-5.-6.kl.   mindst 6,1 km. – max. 16 km. 

7.-8.-9.kl.   mindst 7,1 km – max. 16.km. 

 

 

PERIODE: 14.august 2017 og frem til den 29.juni 2018 – og kun skoletransport. 

 

Tilskuddet udbetales ved at fremvise buskort i form af månedskort eller rejsekort.  

Der ydes ikke tilskud til befordring ved brug af egen bil. 

 

Beløbet indsættes på forældres bankkonto, medbring derfor venligst jeres bankkonto 

oplysninger. 

 

I er også meget velkommen til at sende jeres dokumentationer og bank oplysninger via 

skolens mail: kontor@vhfriskole.dk 

 

Kontakt Helle på kontoret – tlf.nr. 59 65 68 34 tast 1 - dagligt ml. kl. 08.00 - 14.00. 

 

Hilsen 

Helle Lerche 

kontor 

 

 

 

 

 

 



Tiden flyver afsted her i Spireloppen. Vi er nærmest kun lige 

begyndt på Musikfestival-uge 1 og der er allerede godt gang i 

gruppedannelser, udveksling af ideer og planlægning.  

Selv skoven og græsplænen bliver brugt til lige at få øvet de 

aftalte dansetrin. 

I køkkenet på de hvide skabe, hænger der en oversigt over, 

hvornår de forskellige klasser øver, så vi har størst mulig chance 

for at få øvet med alle grupper. 

 

Husk at Musikfestivalen løber af stablen  

torsdag den 1. februar 2018 kl. 15.30.  

 

Selvom man ikke er med i en gruppe, er alle SFO-børn selvfølgelig 

velkommen til at deltage i den afsluttende fællessang på scenen.  

Vi mangler stadig en venlig sjæl, som kunne have lyst til at filme 

showet. 

 

Husk legetøjsdag fredag den 26. januar 2018 

 

Rigtig god weekend herfra 😊  

 


