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Lærermøde samt Sfo-møde 
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Mikael – SFO 

Thilde  7.kl. 

Theodor  bh.kl.  

Helle 25 års 

jubilæum 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

Kære Alle. 

Tusind tak for alle de venlige hilsner og flotte gaver jeg 

modtog på min fødselsdag – jeg havde en fantastisk dejlig dag. 

 

De kærligste hilsner fra Stig. 

 

 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLi-3B3bvZAhWGZlAKHTjJC_8QjRx6BAgAEAY&url=http://www.tennisclubodense.dk/presse-returside/&psig=AOvVaw25jGJvm7cf1G2K_uPewNzX&ust=1519464767033780


 

Indbydelse til Café-aften på Vallekilde-Hørve Friskole  

Fredag den 16.03.18 kl 19:00 – 21:15 

 

Traditionen tro er det nu tid til Vallekilde-Hørve Friskoles store Café-aften.  

I løbet af aftenen vil I blive underholdt med dejligt musik skabt af vores  

skønne børn og deres dygtige musiklærere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver familie bedes medbringe en kage, som børnene har været med til at lave til det 

store fælles overdådige kagebord, som forhåbentlig får selv sønderjyderne til at blive 

misundelige. Alle kager bliver bedømt af kage-komiteen i kategorierne: Flotteste kage, 

mest kreative kage og mest smagfulde kage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at medbringe egen kaffe/the, saft, vand og kopper dertil. Vi sørger for 

paptallerkner og servietter, men I bedes selv medbringe spiseskeer, samt noget til 

at skære/tage af jeres kage. 

 

 

Vi ser frem til at tilbringe en dejlig aften sammen. 

 

Festlige hilsner 

Cafe-udvalget 
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Fredagsbrev i fremtiden. 

Vi har igennem et stykke tid konstateret at vores oplevelse af behovet og indholdet i det 

ugentlige fredagsbrev har været vigende. Mange af de informationer der kommer og 

tidligere blev bragt i fredagsbrevet kommunikeres nu i Intra på forskellig vis – derfor 

har vi valgt at gøre fredagsbrevet til et måneds-nyhedsbrev med de overordnede og 

generelle informationer.  

Det betyder at der er ”ugebrev” fra børnehaven via Intra – ugebrev til de enkelte klasser 

i Intra og ugebrev fra spireloppen i Intra til de klasser hvor der er børn tilmeldt SFOén. 

Det månedlige fredagsbrev vil være tilgængeligt på Intra og hjemmesiden – 

fredagsbrevet vil i fremtiden udkomme sidste fredag i måneden (næste gang 23. marts – 

”fredagsbrev marts”) 

                                               
 

Spireloppen i vinterferien. 

Vi har i år holdt åbent i vinterferien – der har været en meget lille tilmelding – og 

derudover var der to dage, hvor der slet ikke dukkede børn op (på trods af de var 

tilmeldt) – det er et voldsomt ressourceforbrug som får os til at overveje, hvordan 

ressourcerne kan bruges bedre i fremtiden. 

 

Generalforsamling. 

 Her vælges bl.a. bestyrelsesmedlemmer – så hvis du har lyst og mod er her muligheden 

for at stille op til valg til skolens (den samlede institution skole og børnehave) bestyrelse 

– man annoncere bare sit kandidatur eller får nogen til at anbefale en på selve aftenen. 

Generalforsamlingen afholdes 25. april 2018. 

Bestyrelsen/ledelsen 

 

Barselsvikar. 

Martin går på 3 måneders barsel fra 1. april 2018 og frem til sommerferien – derfor har 

vi været ude at søge en barselsvikar og har ansat en god erfaren vikar, hun hedder Helle 

Lyngsø. Helle er 59 år og bor i Svinninge med sin familie, hun vil gå ind og dække hele 

Martins skema – vi glæder os til samarbejdet. 

 

Hans 
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Eftertanke -  

Lene Tanggaard: 

Vi skal være mere nøgne sammen. 

 

 

BRUSER                                                                                              LENE TANGGAARD 

 

Omklædningsrummet efter idræt er et overset møderum. “Et ægte sted 

med ægte kroppe – i stedet for de sociale mediers fiktionsrum,” siger 

professor Lene Tanggaard. 

Tekst: Per Ølholm, Foto: Privat 

 
I guder, du ved da slet ikke, hvad jeg laver! Professor Lene Tanggaard blev konfronteret 

med sociale mediers fiktion, da hun blev mødt med en bekendts kommentar om “hvor må 

du da have travlt, kan jeg se i dit nyhedsfeed”. 

 

“Men hun vidste jo slet ikke, hvor jeg var i mit liv, fordi sociale medier er taget helt ud af 

kontekst med mit almindelige liv,” siger hun over en telefon på vej i bilen. 

Lene Tanggaard er professor i pædagogisk psykologi og en flittigt brugt oplægsholder og 

forfatter til flere bøger. Ifølge sig selv et meget godt billede på det 

præstationssamfund, som hun ønsker en modvægt til. 

 

“Mange piger lider af præstationsangst, skruet op i en spiral af de sociale mediers 

forherligelse af det perfekte. Jeg lever jo på en måde godt op til de krav. Har kørt 

karriere og er professor i en ung alder,” siger hun og fortsætter. 

“Men jeg gør meget for at have en modvægt. At møde mennesker i en helt anden 

kontekst – og for mig er det i sporten og omklædningsrummets fællesskab bagefter.” 

 

 

 

 



 

Saunaens hemmeligheder 

For Lene Tanggaard er der intet seksuelt i nøgenheden og de mange timer med at gemme 

sig i skabe og fnise i saunaens varme, som hun husker fra sin ungdom i håndbold- og 

fodboldklubben. 

 

“I nøgenheden er vi udleveret til hinanden. Med alle de u perfektheder, vi alle har. Du 

siger ting til hinanden, når du er nøgen, som ikke kan siges andre steder,” siger hun. 

 

Hun mener, at skoler og foreninger skal gøre meget for at få de lunkenbrusede og 

klinkebeklædte rums fællesskaber tilbage. 

“Mange unge er så meget på sociale medier, at de sociale mediers fiktionsrum bliver 

virkelighed. Jeg så en overskrift med “12 trin til den perfekte Instagram-makeup”. I 

guder, det har man da ikke tid til, hvis man skal i kamp,” siger hun med et grin. 

Hun er opmærksom på, at hun måske romantiserer og husker det bedre, end det var. Men 

professoren kan også sætte teori på. 

“I gamle dage gik vi til psykoanalyse for at få det bedre. I dag reparerer vi på 

overfladen. Kroppen bliver der, hvor vi viser vores jeg. Viser andre, om vi har styr på 

livet,” siger hun. 

 

Til kamp mod det perfekte 

For Lene Tanggaard er modgiften flere menneskelige møder – med og uden tøj. 

Hun opponerer imod, at eksempelvis Facebook er en måde at holde venner og bekendte 

tættere på. 

“Der er jo ingen som hænger deres beskidte vasketøj til tørre offentligt. Det bliver et 

glansbillede – og så en dag finder du ud af, at de er blevet skilt,” siger hun og fortsætter. 

“Og vi lidt ældre sender et signal til de unge om, at man skal have et perfekt liv. Fem 

børn, egen virksomhed og et perfekt hjem. Det findes jo ikke. Men vi elsker at sætte 

folk op på piedestaler – og hader, når det krakelerer.” 

Lene Tanggaard vil have os til at mødes ansigt til ansigt. Sanse hinanden og dyrke rigtige 

fællesskaber. 

 

“Der er jo en grund til, at det stadig kan lade sig gøre at få 200 mennesker til at mødes 

en hverdagsaften for at synge sammen, og saunaklubber og vinterbadning eksploderer. Vi 

har brug for at se hinanden i en naturlig arena.” 

Denne artikel blev bragt i Magasinet Friskolen. 
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Helle Lerche 

25 – års jubilæum 
 

Helle har 1. marts 2018 været ansat på friskolen i 25 år, så 

det skal vi selvfølgelig fejre. 

 

Det gør vi torsdag d. 1. marts til morgensang  

kl. 8.10 i Baunen (alle er velkommen) 

- 

og for personale samt andre gode folk kl. 11.45-14.00 på 

lærerværelset. 

 

 
Venlig hilsen 

 

Hans Brandt 

skoleleder 

 

 

 



 

 

 

 

Så er vi tilbage igen – vi håber alle har haft en skøn ferie med 

masser af oplevelser og hygge. 😊 

 

Denne uge har stået på fantastisk flot vintervejr, som er blevet 

nydt til fulde. Popcorn og bananer med chokolade på bål, 

skovstratego, stort modellervoksværksted, rollespil i skoven og 

selvfølgelig et par kælketure på bakken.  

 

 

 
 

 

 

Ikke mere herfra – Rigtig god weekend til alle! 

 

Spireloppen 

 


