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Mundtlig prøve – engelsk 

6.kl. Vesterlyng Camping 

Arbejdslørdag kl. 10.00 

Mundtlig prøve – engelsk 

5.kl. sundhedsplejerske 

Skole-hjem 5.kl.  

Skole-hjem 4.kl. 

Grundlovsdag – 

Skole/Sfo/Skov.bh lukket 

Bestyrelsesmøde 

Skole-hjem 4.kl.  

Fællesrengøring 3.kl.  

3.klasse på tur – Sfo 

Strandtur – Sfo 

Mundtlig prøve – Dansk 

Musikfestival Viby Friskole 

Mundtlig prøve – Dansk 

Skov.bh. - Sommerfest 

Sfo-møde 

Mundtlig prøve – naturfag 

Mundtlig prøve – naturfag 

Lejrskole – bh.kl. + 1.kl.  

Lejrskole – bh.kl. + 1.kl. 

Sfo-møde 

Dimissionsfest kl. 18.00 

Sidste skoledag 

Skov.bh. med til morgensang 

Legetøjsdag -  Sfo 

Baunen - udlejet 

 

Børnenes sommerferie -  

Vi ses igen den 12. august 

2018 kl. 12.00. 
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Spireloppen 

holder åbent til 

den 13. juli 2018 

og igen fra den 

6. august 2018 

Cecilie  5.kl.  

Caja  8.kl.  

Mads C  8.kl.  

Magnus J  8.kl.  

Calvin  6.kl.  

Oliver  bh.kl.  

Magnus B  8.kl. 

Karen  7.kl.  

Signe  7.kl. 

Anna  4.kl. 

Celina  5.kl.  

Mads N  8.kl.  

Asger  1.kl.  

Lasse  bh.kl.  

Maja  2.kl.  

Mikkel  2.kl.  

Emil  7.kl.  

Emil M   3.kl.  

Agnes  5.kl.  

Magnus  bh.kl.  

Alexander  4.kl.  

Noah  1.kl.  

Albert  1.kl.  

Melina  2.kl.  

Mille  4.kl.  

Thilde  3.kl.  

Jeppe  bh.kl.     

 

  
STORT 

TILLYKKE  
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Skoleårets sidste Fredagsbrev udkommer den 29. juni 2018 
 

9.kl. sidste skoledag  

9.klasse nærmer sig afslutningen på skolelivet her på VHF. 

klassen holdt sidste skoledag fredag den 25. maj med 

festligheder – dagen startede med rundtur til forskellige lærer 

tidligt om morgenen – efter ankomst til skolen stod den til 

morgensang på prisuddeling – 9. klasse uddelte priser til 8. klasse.  

Ved 9. tiden var det vand og karameltid – med efterfølgende 

kampe/udfordringer fra 9. klasse. Bl.a. fodbold som gik rigtig 

godt (for 9. klasserne – lærerne var lidt kede ) og den 

traditionelle dyst på tømmerflåde i søen blev også gennemført 

med flotte ”vandgange”. Se billeder på skolens hjemmeside/fotogalleri. 

Nu er de mundtlige prøver gået i gang for 9. klasse, de skal op i dansk, engelsk og 

naturfag - og vi ser dem, i denne periode kun sporadisk til fagdage og når de så er oppe 

til prøve her i juni - vi siger jo heldigvis stort farvel til dimissionens festen den 28. juni 

og de er her også og sige god sommerferie den 29. juni 2018.  

 

Fællesfoto  

Tirsdag den 22. maj fik skole og børnehave taget vores årlige fællesfoto ude på 

boldbanen – vi glæder os til at få et opdateret billede i rækken hængt op. Se billed på 

skolens hjemmeside/fælles foto. 

 

Besøg af kommende børnehaveklasse 

Vi har her i uge 22 haft besøgsdage, onsdag og torsdag, hvor vores kommende elever i 

børnehaveklassen der starter op til august har været på besøg og ”snuse” til skole og 

SFO-livet – gode dage og vi glæder os til at få en hverdag med 20 friske unger.  

 

Arbejdslørdag 

I morgen lørdag den 2. juni holder vi arbejdslørdag – hvor vi får lavet en masse gode 

ting på skolen og i børnehaven – samtidig er det et godt socialt arrangement – man 

snakker godt med en pensel i hånden  og så er der jo også tid til fælles frokost – vel 

mødt.  
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Vallekilde den 30. maj 2018  

 

                                                                                                                                                            

Kære forældre   

 

Lidt om lærerbesætningen for kommende skoleår. 

Som nævnt i beretningen til generalforsamlingen har vi valgt at gå tilbage det antal 

lærere vi var i skoleåret 2016-17 – Vi valgte jo at ansætte en ”ekstra” til dette skoleår 

(2017-18) –  så for det kommende skoleår betyder det at vi skal være en lærer mindre, 

derfor stopper Mikael Schafer som lærer på friskolen til sommerferien – vi siger mange 

tak for Mikaels indsat og for samarbejdet i årets løb og ønsker Mikael alt muligt held og 

lykke fremover. 

Kommende lærerbesætning skoleåret 2018-19 

Gruppelærer. Børnehaveklassen: Bodil Iversen 

1. klasse: Lenee Dandanell 

2. klasse: Mads Valther 

3. klasse: Chenny Rasmussen 

4. klasse: Henrik Kiowsky 

5. klasse: Martin Jepsen 

6. klasse Chenny Rasmussen + Henrik Kiowsky 

7. klasse: Jens Kock 

8. klasse: Peter Torkelund 

9. klasse: Marianne Østergaard 

 

Clark Pratt vil være tilknyttet overbygningsteamet og Alex Svendsen vil være tilknyttet 

mellemgruppeteamet, Alex vil desuden have alt tyskundervisningen på skolen. Chenny 

Rasmussen vil være tilknyttet indskolingsteamet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Hans Brandt  
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                           Skoleintra 
 

 

 

Sidste skoledag inden ferien – fredag den 29. juni 2018   
 

alle møder kl. 8.30 – 12.00 

8.30 – 10.00 Morgensang og sang til 9.klasserne. Vi siger farvel til Mikael S 

  Forældre er meget velkomne. 

 

10.15 – 11.15 I hjemgrupperne – oprydning og hygge 

 

11.20 – 11.45 Oprykning (klasse og garderobe) 

 

11.45 – 12.00 SOMMERFERIEFARVEL 

 

Spireloppen holder som sædvanlig åben til kl. 16.00. 

 

 

Musikskolen og frivillig musik  
Så er det tid til tilmelding til musikskolen (for alle) og frivillig musik (4.-9.kl.) – der er 

allerede børn der har valgt, at tage en tilmelding med hjem – hvis I ikke har fået dem, 

kan de hentes på kontoret. 

Sidste frist for tilmelding er 15. juni 2018.  

 

Hilsen  

kontoret                                                                                        

 

 

 

Vi håber, alle får en rigtig hyggelig Sankthansaften 

 

Hvis I oplever, at I ikke kan se/læse opslag på skoleintra på jeres telefoner eller 

ipad – skal I fjerne app`en og download den igen.  

I skal benytte jeres brugernavn og adgangskode – hvis I ikke kan huske jeres 

adgangskode, kan I henvende jer til kontoret, som kan nulstille adgangskoden for jer. 
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Nyt fra Skolens kontor.  
 

                                     

VIGTIGE INFORMATIONER: 

Har I skiftet telefonnummer – adresse, mail eller andre ændringer til vores ”gule 

informationsfolder” er det MEGET vigtigt at få dette meddelt kontoret – senest mandag 

den 11.juni 2018. 

 
 

OMSORGSSEDLER: 

Vi har uddelt nye omsorgssedler (GULE) for kommende skoleår 2018-2019. 

Vi beder om at få dem retur senest fredag den 15.juni 2018. 

Vi beder jer udfylde denne omsorgsseddel – vi beder også om jeres mail-adresse.  

Det er vigtigt man udfylder denne seddel, én for hvert barn.  

(ny seddel hvert år). 

 

SFO – afmelde – eller ændre gå-hjem tider. 

I så fald jeres barn ikke skal have samme ”gå-hjem” tider i kommende skoleår, beder vi om en 

tilbagemelding senest mandag den 11. juni 2018 -  

gerne på mail:kontor@vhfriskole.dk 
 

Alle kommende 4.kl. og 5.kl.s elever er ikke tilmeldt SFO for kommende skoleår - med 

mindre kontoret er orienteret herom.  

Eleven skal altså tilmeldes på ny – gerne på mail:kontor@vhfriskole.dk 

Sidste frist for tilmelding til SFO i 4.-5.kl. (kommende skoleår) er mandag den 11. juni 2018. 

 

FRIPLADSTILSKUDSANSØGNINGER bliver udleveret efter sommerferien. 

 

VEDR: SKOLEFOTO –  

Vi har planlagt fotografering for kommende skoleår – det bliver:  

den 04.-05.september 2018 - sedler efter sommerferien. 

 

Kontoret er åbent dagligt mellem 8.00-14.00 frem til fredag den 06.juli 2018. 

 

Hilsen Kontoret 

Tina, Charlotte og Helle    
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Beretning fra skolelederen 2018 

Så er der gået endnu et år og vi er samlet til vores årlige generalforsamling her på 

Vallekilde Hørve Friskole – vi gør status på vores skoles tilstand – nu sagde jeg skole – 

når jeg siger Vallekilde Hørve Friskole er det fordi det er institutionens navn, herunder 

inkluderes SFOen ”Spireloppen” og børnehaven ”Skovbørnehaven” samt skolen – alt i alt 

Vallekilde Hørve Friskole. 

Jeg vil i det næste bruge vikingeskibet som billede/reference - det gode skib Vallekilde 

Hørve Friskole - når man er ombord på et vikingeskib er der flere muligheder for 

fremdrift -  vind i sejlene, nemmest med vinden ind for agter (medvind) – hvis der ikke 

er vind må man tager årene frem - for at styre et skib skal der være fremdrift – det 

skal der i det hele taget for at kunne sige at der er retning på noget – når man sejler er 

der typisk en vindside og læside – som medarbejder oplever man sommetider at side lunt 

og godt uden at blive våd af bølgesprøjt, andre gange sider man i vindsiden og bliver 

måske gennemblødt – hvis det altid er den eller de samme der bliver våde og sider i 

vindsiden bliver disse selvfølgelige trætte og der er  måske brug for at der bliver 

rokeret rundt på besætningen således hele skibet oplever balance og fremdrift – et skib 

hvor der kun ros i den ende side kommer ikke frem, men drejer rundt om sig selv. 

Kort efter vores sidste generalforsamling trak nogle mørke skyer sammen over vores 

børnehave  - og det blæste op  – vi var nød til at søge havn og få en del af besætningen 

skiftet, da vi måtte konstatere at ikke alle trak lige hårdt og taktfuldt i årene – og det 

er nødvendigt, hvis man vil holde en kurs og ikke drive rundt på må og få. 

Den nye besætning i børnehaven er alle relativt nye – nogen lidt mere end andre – stor 

tak til Camilla, Mickael, Brian, Kicki, Jan og sidst ankomne Tom, I har virkelig forstået 

at ”trække” i årene”, trimmet sejlet og har fået skibet i fremdrift igen – for et års tid 

siden satte vi sammen med Kristina gang i en proces for at få balanceret vores fokus 

både med hensyn til, hvordan der blev arbejdet og med hvad – det arbejde er blevet 

videreført med den nuværende medarbejderstab og med Tom som styrmand – et 

eksempel er arbejdet med de sproglig kompetencer. Vi har også fået systematiseret og 

udbygget forløbet med hensyn til overgangen børnehave skole yderligt. 

Den samlede økonomi – vi har i 2017 oplevet noget bølgegang på vandet – vi handler og 

tilpasser (der vil blive justeret/tilpasset på personalefronten i det kommende skoleår - 

besætningen tilpasses, vi vil vende tilbage til 2016-17 udgangspunktet mht. personale 

ressourcer ”lasten” (vores elever) der har været lidt færre elever end budgetteret – vi 

ændre ikke i undervisnings tilbuddet eller kvaliteten af disse -  samtidig vil vi også sikre 

os  - stadig at have et frirum til at vurdere om vi og en familie er det rigtige match – 

skift i besætningen i SKBH havde også sine omkostninger. 

Fremtiden ser på trods af 2017 regnskabet positivt ud – netop fordi vi tilpasser, 

trimmer og justere til de faktiske forhold – skolepenge reguleres/stiger 4 % efter en 

årrække uden stigninger. Vi har også valgt at nedbringe vores gæld ekstraordinært – 

både fordi vi driftsmæssigt vil spare nogle omkostninger og samtidig leve op til ikke at 

have for meget placeret i banken uden garanti – fremadrettet vil vi stå stærkt som en 

solid troværdig bankkunde.  Derfor kan vi med sindsro sige at vi stadig har et rigtig 

godt og solidt økonomisk fundament – at drive vores gode skole på. 

 



Udsyn – vi tager jo på lejrskole hvert år med alle klasser – eleverne i overbygningen har 

lejrture af lidt større omfang 8. klasse har udveksling med Slovenien – 9. klasse har tur 

til Berlin og sidste år indførte vi at også 7.kl. skulle på en lidt større tur her i Danmark  

- udlandsturene har der hele tiden været brugerbetaling/ekstrabetaling på 

fremadrettet vil der også  for denne større tur for 7. klasse være brugerbetaling – vi 

mener det er vigtigt at vores elever oplever ”udsyn” og bl.a. via lejrskoler konkret 

oplever en verden uden for Odsherred 

Her til august har vi optaget 20 børn i kommende bh. klassen – i erkendelse af at vi er 

velsøgt og selvfølgelig mener, at vi har basis for at skabe en harmonisk klasse  - men 

også i erkendelse af at et stigende antal børn af forskellige grunde har svært ved at 

indgå i fællesskaber – som vi ser som et af vores pejlemærker - det enkelte barn skal 

ses - ikke på bekostning af fællesskabet, men i kraft af fællesskabet. 

Grønt flag – er en ordning hvor skoler og institutioner i det hele taget kan melde sig til 

og blive en del af en større bevægelse der arbejder med bæredygtighed – når man har 

dokumenteret en vis indsats kan man blive tildelt det grønne flag. 

Vi er jo lige pt. i gang med startskuddet til grønt flag med denne PMU-uge hvor 

bærerdygtighed – miljøbevidsthed er på den fælles dagsorden – planen er, at vi også 

fremadrettet arbejder med en løbende indsats – herunder i relevante fag som eks. 

Natur og teknik. – naturfag – samfundsfag, men også hele skolens drift tænkes løbende 

ind i et mere grønt koncept. 

 

Persondata-forordning – er en EU forordning der handler om at sætte borgeren i 

centrum – og at man som borger ”ejer” sine person-oplysninger – det er rimeligt 

besværligt at implementere, men nok meget godt det bliver gjort – I vil opleve at der 

kommer en række ”nye” samtykker og oplysninger I skal forholde jer til i den 

forbindelse. 

Maj-fest – en lang tradition der vel var noget nær lige så lang som skolens historie, har 

holdt flyttedag – majfesten er nu blevet en oktoberfest – ikke i ”bayersk” forstand men 

tidsmæssigt – indholdet/konceptet er stadig en eller nogle fællesskabende aktiviteter 

formidlet i en musiske/praktiske udtryksform. 

Flyttedagen er hovedsageligt afstedkommet af at 9.klassernes  program i foråret 

efterhånden er temmelig presset og en stor del af lærerne jo også er en del af dette  – 

hele prøveforløbet er igennem de senere år blevet udvidet og lægger beslag på rigtig 

meget tid og ressourcer. 

Afgangsprøve i 9. klasse – denne er nu blevet til en eksamen, hvor man skal opnå et 

gennemsnit på 2 for at bestå og få et eksamensbevis - ellers får man et prøvebevis for 

9. kl. prøver – hele denne proces oplever jeg ikke som en proces der skaber større 

læring – snare en ensretning uden den store kreativitet. Vi vil selvfølgelig vores elevers 

bedste - og derfor agere vi også i den virkelighed vi er en del af og klæder vores elever 

godt på til det ”system” de skal videre ud i. Dog vil vi gerne fastholde vores tilgang til 

læring. at lære matematik handler ikke kun om at lave plus og minus stykker i en bog – vi 

vil gerne stadig bruge det rum vi som friskole har til selv at sætte en dagsorden for 

hvordan man opnår forskellige færdigheder og det syntes jeg i høj grad vores personale 

på kreativ vis formår at holde fast i – her på skolen har vi hele tiden vores fyrtårn 

(visioner) som fælles pejlemærke. 

 



SFO – for mange af vores børn er det et frirum hvor man kan lege (vores 1. klasse har 

lige undersøgt det at lege statistisk – det krævede også lidt begrebsafklaring – f.eks. 

mente de ikke at tid på tablet/ipad var at lege – sådan kan man heldigvis blive klogere af 

at snakke med børnene) - rummet for leg rummer mange muligheder for læring ikke 

mindst vedr. de sociale kompetencer – SFOen har jo i høj grad erstattet den leg der 

foregik hjemme på vejen – SFOen sætter gang i mange spændende aktiviteter som 

børnene kan deltage i eller vælge at være mere sig selv – jeg håber, vi formår at ikke 

”skole-ficere” SFOen for meget. Udelivet i SFOen er en prioritet bl.a. for at motivere 

børnene til fysisk aktivitet og udfoldelse – her opdager og lærer man virkelig af sine 

erfaringer 

 

Ny tilsynsførende Aksel – vi har i år taget hul på et nyt samarbejde med vores nye 

tilsynsførende Aksel Goth – samarbejdet fungere upåklageligt og til fuld tilfredshed 

Aksel havde desværre ikke mulighed for at være her i dag, vi håber det kan lade sig 

gøre næste år – samtidig er det også dejligt at vores nu tidligere tilsynsførende Thor - 

har lyst til stadig at komme her på vores skole, sådan en dag som i dag. 

Tilsynsrapport - læses op senere på dagsordenen. 

 

Anti-mobbestrategi er vedtaget og implementeres. 

Det skulle vi også – da det er et lovgivningskrav – heldigvis er vi meget forskånet for 

mange mobbeproblematikker her på skolen – men vi støder også på det her på vores 

skolen ind i mellem og ethvert tilfælde er et for meget – og derfor er det også godt 

med en strategi, hvor der både bliver forebygget og behandlet, hvis det er nødvendigt – 

vores trivsels målinger viser heldigvis at langt langt de fleste af vores børn trives godt 

så vi har fat i noget rigtigt med den måde vi er sammen på – noget vores trivselsmåling 

også viser er, at vi er særlige stærke på er vores relations-arbejde – det er godt på 

mange måder, både fordi det viser vi har nogle glade og tilfredse børn, men det er også 

påvist i en lang række undersøgelser at relationen mellem lærer - elev er en af de 

største enkeltstående faktorer for størrelsen af faglig indlæring. 

Kommunikationspolitik – i årets løb har vi fået en formel kommunikationspolitik – i 

forbindelse med, at vores kommunikation er blevet yderlig digitaliseret med Intra/ 

Facebook har vi fundet det konstruktivt med en politik på området – så alle ved/kan se, 

hvad vi kan forvente af hinanden i den sammen hæng. 

Er der noget man undres over mht. VHF kan man lidt populært sige, at svarene helt 

sikkert ikke findes i Fakta eller på Facebook – men helt sikkert i dialogen med skolen. 

 

Med hensyn til kommunikation har vi jo også valgt at ”Fredagsbrevet” nu udkommer som 

et månedsbrev – da vi jo har skoleintra som fleksibelt løbende løser mange 

kommunikative opgaver - vi syntes skoleintra overordnet er blevet godt indfaset og 

fungere efter hensigten. 

 

VHF som arbejdsplads - jeg oplever, vi er en personalegruppe som trives og i høj grad 

trives med at arbejde sammen, være i et arbejdsfællesskab, hvor der er rum til at 

præge sin hverdag med børnene – jeg oplever et personale som tager vare på hinanden, 

kan ro i takt når det er nødvendigt og holde kursen mod fælles mål – alle ved, at vi har 

et fyrtårn at pejle efter – tak for jeres ihærdighed og rum for humor – også tak til 



Kontoret (Helle, Tina og Charlotte) og Pedel (Stig) samt Vibeke (rengøring) for at holde 

skibet flydende og sørge for forsyninger. 

  

Bestyrelsen - bestyrelses arrangerede i efteråret en team-aften om  Sociale medier – 

med udgangspunkt i de unges brug af sociale medier og de faldgrupper der kan være for 

de unge – eksempelvis, hvad de er villige til at indgå i/gøre for at være accepteret i 

bestemte grupper/forraer -  et tema der også var til debat var vores voksnes måske lidt 

for tillidsfulde og afslappede holdning til brug af sociale medier –En grund til, at vi i 

vores flok nok også kan føle os ramt på den front er at heldigvis her på vores skole har 

meget få problematikker på div. sociale medier internt – på den måde er vi en 

privilegeret gruppe – og måske også lidt i en boble – det klare råd hertil var, at vi som 

forældre er nød til at involvere os - også når det går godt - være nysgerrige på, hvordan 

forskellige sammenhænge kommer til udtryk   – vi kan jo med al tydelighed se i 

ekslempet med persondata og Facebook at disse mastodonter ikke er de rene snehvider 

– og vi nok bør forholde os aktivt/kritisk til deres motiver og den måde de driver 

virksomhed  og manipulere os brugere på. 

 

Tak til bestyrelsen for samarbejdet om at drive Vallekilde Hørve Friskole – et stort og 

ikke ubetydeligt arbejde bliver her gjort og samtidig er det godt at mærke 

bestyrelsesarbejdet er i kontinuerlig gænge. Tak til Morten for dit store engagement i 

arbejdet med bestyrelsesarbejdet igennem 4 år -  du har nu valgt at lade andre komme 

til i bestyrelsesarbejdet og genopstiller ikke til valget senere i aften  – mange tak for 

indsatsen 

Ud over I som forældre lægger børn til, yder I også en fantastisk og uvurderlig støtte 

med deltagelse i forældreråd i børnehaven, forældrerengøring, forældrebank og div. 

udvalg, hvor alle bidrager med deres kompetencer – det er fantastisk at mærke dette 

engagement. 

Jeg vil takke jer forældre for samarbejdet og håber meget, at I vil forsætte med at 

være gode ambassadører for vores fælles skole - Tak  
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Hvor mentalt ustabil han end endte med at blive, så gav Vincent Van Gogh meget til den 

verden han levede i. Han sagde engang ” Store ting sker, når små ting mødes”. 

Her på skolen er det de små ting der skaber helheden og som når de samles, skaber 

værdi for den enkelte. Vi bestræber os på, at give mening for alle der har sin gang på 

Vallekilde Hørve friskole og det er vores overbevisning, at det er i fællesskabet, at den 

enkelte kan bidrage og blive hørt, set og anerkendt. For hvilken mening giver små eller 

store bedrifter, hvis ingen ser dem ? hvad er det der driver os ? barnet glædes over ny 

viden, når denne kan deles med andre, deres forældre, deres kammerater, deres 

lærere. Forældre glædes når deres barn viser glæde og den fagre nye verden der åbner 

sig for dem, hvem har ikke oplevet, at deres barn kommer hjem og fortæller om deres 

dag og den følelse det vækkes i os, når vi kan se nysgerrigheden, videnbegærligheden og 

glæden i deres øjne, når vi anerkender dem for deres ”store” bedrifter. 

Hvem har ikke oplevet, at en lærer beskedent og ydmygt tager imod et kompliment fra 

en familie, der føler deres barn er blevet mødt rigtigt ? om det så er fagligt eller 

socialt og om det er i det små eller til tider i den modgang, vi alle møder på den snoede 

vej i vores opvækst. Den lærer der bliver anerkendt for de små ting i sit virke vokser og 

får lysten til at gøre mere, udfordre mere og den lærer går hjem fra arbejde, hjem til 

sin familie med et smil på læben og en indre glæde som smitter. Så husk nu, at det 

blandt mange andre ting, er de små klap på skulderen, det varme smil på en travl morgen, 

eller det konstruktive spørgsmål, der er med til at ”store” ting sker. 

Vi lever i en polariseret verden, hvor det personlige valg og individualitet er sat i 

højsædet. Et samfund der i langt højere grad kræver vores energi og ligger et højt 

fagligt pres på vores skuldre, Dette på bekostning af vores eget nærvær og 

tilstedeværelse i fællesskabet. Roen i det, at være sig selv, at være god nok som den 

man er og den dermed svindende tillid til at ens omverden kan magte opgaven, tilliden til 

vores omverden er under pres. 

 I vores se mig - hør mig - anerkend mig verden, glemmer mange af os nemlig, at lige ved 

siden af os sidder der et menneske, som også har brug for se mig, hør mig og anerkend 

mig. Det er i samværet med vores omverden at vi bliver hele mennesker og ikke alene.... 

vores friskole skal fortsat være en repræsentant for denne tanke, vores skole skal 

hylde fællesskabet og det, at vi sammen kan vokse og udvikle os i fortsat positiv retning. 

Skolen er et sted vi alle har en mening om og en holdning til og der kan derfor opstå 

situationer, hvor følelser og personlige erfaringer kan komme i spil. Skolen er et sted vi 

alle har været og et sted, hvor vi ligger vores håb og ønsker for de kommende 

generationer. Det er et sted der myldrer med liv og samlingssted for innovation og 

nytænkning. Forandring er en nødvendighed, for at skabe nyt liv og nye ideer, men dette 

møder ganske ofte modstand, fordi vi som menneske ikke altid er klar på at være en del 

af eller tilskuer til, at der kommer nye tanker og initiativer. Verden skal give mening for 

os og det er her vi udfordres i forskelligheden, individualiteten og måden vi hver især 

tænker og ser det der var, er og skal ske. 

 



Vi ligger som bestyrelse vægt på, at kommunikation er en vigtig brik i det puslespil, hvor 

mennesker mødes omkring det at drive skole. Vi har som friskolefolk sagt ja til, at vi 

indgår i et forpligtende samarbejde omkring vores skole. Dette gør sig både gældende i 

forhold til den almindelige hverdag, men så sandelig også, når det gælder deltagelse i 

alle de aktiviteter der foregår i løbet af sådan et skoleår. Her tænker vi alt fra 

rengøring af skolens arealer, som er en lille ting, men er med til at gøre en stor forskel i 

det økonomiske råderum. Det er, når vores dejlige unger stiller sig på scenen og 

fremfører alt fra teater til sange. Det er, når der bliver kaldt på os i forhold til 

arbejdsdage, forældrebank og det er, når vi sidder samlet her i dag og er en del af den 

demokratiske proces, der danner grundlag og opbakning til det, at vi har valgt at drive 

skole sammen. 

Kommunikationen er så central, fordi den er en del af det, at møde mennesker på godt 

og ondt. Derfor kan det ikke understreges nok, at det er vores forventning og 

dagsorden, at vi til enhver tid ser kommunikation foregå med respekt for den enkelte og 

det fælles tredje vi er en del af, også når parterne ganske naturligt møder situationer, 

hvor enighed ikke præger billedet. 

Vi som bestyrelse satte allerede sidste år fokus på kommunikation og vi føler vi er på 

rette vej, kommunikationsveje er defineret og det virker som oftest, vi skal dog stadig 

øve os og blive skarpere på, at det at blive hørt og lyttet til, ikke altid medfører at man 

får gennemført sine ønsker for en anderledes skole. 

Vi har mødt modvind i det år der er gået, både økonomisk, men så sandelig også når det 

gælder beslutninger, som aldrig er behagelige at være dem der skal tage. Vi har som en 

enig bestyrelse taget disse udfordringer og har efter bedste evne forvaltet det ansvar 

i har givet os og vi mener samtidig, at vi nu kan vejre morgenluft efter et noget 

turbolent år. 

Vi tog en beslutning omkring at sige farvel til en del af personalerne i vores dejlige 

børnehave og dette skabte i første omgang en del frustrationer blandt både personale 

og forældre, men vi mener, at kunne spore et langt bedre arbejdsmiljø og gladere børn 

og forældre i vores børnehave.  

Det var en beslutning der både på personligt og økonomisk plan satte sig spor, men årets 

regnskab viser samtidig, at vi er kommet godt videre og at vi efter vores mening, har 

fået en bedre børnehave for vores børn. 

Vi har fået ny leder i børnehaven og det er vores opfattelse, at Tom er kommet godt i 

gang med den hverdag og de udfordringer, som man møder i netop vores børnehave. I 

den forbindelse, er det nok yderst passende, at takke både forældre og personale for 

at have taget så godt imod vores nye leder i børnehaven. 

Vi har skulle tage stilling til mange forskellige ting igennem året der er gået, alt fra nye 

forslag til hvordan forældrerengøring kan gøres anderledes, hvordan vi kan 

implementerer IT som et aktiv i vores undervisning, hvilke anlægsinvesteringer vi har 

skullet foretage, hvilke nye personaler der har skullet ansættes, hvordan skolens 

visioner har skullet være i fokus. Vi har diskuteret udvidelse af bygningsmassen og 

renovering af indskolingen og vi har taget beslutning om, at vores kommende 

børnehaveklasse vil kunne optage op imod 20 elever, hvis vi mener denne har de 

nødvendige ressourcer og sammensætning til at kunne det. Vi har måttet forholde os til, 

at vi kort efter et rekord stort overskud sidste år, måtte tage beslutninger der for os 



sikrede det pædagogiske fundament og det gode arbejdsmiljø, som vi hver dag søger at 

værne om. Alle disse faktorer har medført, at vi i dag står og må fremvise et regnskab, 

der ikke er et overskud, men et i vores øjne acceptabelt underskud grundet nogle 

massive ekstra udgifter i forhold til afvikling af tidligere ansat personale. 

Vi har en skole, som står sundt og godt økonomisk, og dette er skabt igennem livrem og 

seler og en personalegruppe, der går spartansk til opgaven. Dette er ikke ensbetydende 

med, at vi går på kompromis med kvaliteten, men der tænkes og argumenteres altid en 

ekstra gang inden man investerer og der tænkes altid kreativt i skolens hverdag. God 

undervisning og skabelse af gode og trygge rammer hænger ikke sammen med dyre 

undervisningsportaler og det absolut nyeste og dyreste undervisningsgrej. 

Vi har for det kommende skoleår bestemt os for, at skolepengene skal stige en lille 

smule. Dette er noget, vi igennem en del år har skullet tage stilling til og har i år 

bestemt os for at lade dette ske. Der er tale om en stigning på 4%, hvad svarer til ca. 

50 kr. om måneden. Dette er jo en helt naturlig udvikling, både for at følge resten af 

samfundet, men selvfølgelig også et helt naturligt instrument, som enhver organisation 

må tage stilling til i sin økonomiske strategi. 

Inden nu salen døser helt hen, vil jeg gerne slutte af med at sige tak til alle for det år 

der er gået. Tak til dem der hver dag står op og giver den gas her på skolen, om det så 

er i vores klasselokaler, i vores SFO, børnehave, eller bag de duggede ruder i 

administrationen. Tak til praktisk gris nummer et og tak til hende der når alle andre er 

gået hjem svinger mobben over Vallekilde Hørve Friskole, så den fremstår ren og pæn. 

Vi har i bestyrelsen haft et på mange måder udfordrende, men spændende år, både på 

godt og ondt og vi siger tak til alle de forældre der har henvendt sig med masser af 

gode ideer og input til vores virke. Tak fordi I alle bakker op om skolen og er med til at 

skabe de fantastiske rammer vi har her på vores unikke lille sted på verdenskortet. 

Som jeg startede denne beretning, så vil jeg afslutte med et citat. Citatet kommer fra 

den franske filosof og eksistentialist Jean Paul Sartre ” At forpligte sig er en handling 

ikke et ord ”. 

Tak for jeres opmærksomhed. 
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