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SKOLEAVISEN 
Dimission juni 2014 

! !
Vi skal også sige farvel til: !

Vigga og Sigurd bh.kl. 
Maj  1.kl.  !!

Og de voksed´ og de voksed´… 
så meget, at vi nu skal tage afsked 
med disse dejlige unge mennesker. !

… Gid de altid holder ved 
held og lykke og få kærligheden med ! !

Lars Lilholt !
!
!
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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. t 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. 
!
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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 ! ina 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. 

D

et er mit store ønske fortsat at lave friskole sammen med jer – jeg håber, I har det ligesådan! 
!
NILLE  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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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…. 

 

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 
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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:  

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:  

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. 


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. 

Takster 2013/14 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. 
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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  !
Nye bestyrelsesmedlemmer !
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.


!
!
!
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Nye lærere på VHF !
Kære børn og forældre på Vallekilde-Hørve Friskole.


Jeg hedder Mads Valther, og starter den 1. maj, som lærer på friskolen. Det 
glæder jeg mig virkelig meget til.


Jeg er 34 år gammel, og flytter sammen med min kone og børn til 
Odsherred til sommer. For mit vedkommende flytter jeg næsten hjem igen, 
da jeg er født og opvokset i Plejerup ved Herrestrup. De sidste mange år 
har jeg arbejdet som lærer på forskellige skoler i København. Senest 4 år på 
Katrinedals skole i Vanløse. Her har jeg undervist i alverdens fag, men som 
udgangspunkt i mine 4 linjefag: historie, dansk, kristendom og idræt.


Et godt sted at være, er et godt sted at lære. Det har altid været mit motto, 
og det er ikke tilfældigt at ”være” står før ”lære”. Uanset om jeg taler med mine gode venner, 
som er gamle elever på friskolen, taler med folk i lokalområdet, møder elever på mine besøg, 
taler med lærerne på skolen eller føler efter i maven, så er alle udsagn ens. Friskolen er et godt 
sted at være. Det glæder jeg mig til at være en del af. 
Jeg glæder mig til at være, til at lære, og til at starte!


VENLIG HILSEN - MADS VALTHER 
 
Kære forældre  
Som den nye lærer, der starter op til august, vil jeg gerne her præsentere mig selv. 

Jeg hedder Lotte Møller, er gift med Morten, og vi har to store børn. Vi bor ved 
Ulkerup Skov lidt uden for Vig. 

Helt ”ny” er jeg jo ikke, da jeg tidligere har været ansat på skolen i knap 10 år. Jeg 
underviser i dansk, specialundervisning, engelsk, PMU og matematik. 

Til forældrene i 6.kl. vil jeg gerne sige, at det var rigtig dejligt at møde jer i tirsdags. 

Jeg fik indtryk af en god og aktiv gruppe forældre, og jeg glæder mig til at skulle 
være klasselærer for jeres børn og til det fremadrettede samarbejde med jer. 


HILSEN LOTTE  !
Ny pædagog i Skovbørnehaven 


Kære børn og forældre i skovbørnehaven. 

Mit navn er Anders, og jeg har den store glæde at starte i skovbørnehaven d. 1. 
april. 

Jeg er 41 år, kommer fra København og flytter til Odsherred med min kæreste, og 
vores datter, inden for ganske kort tid. 

De sidste 11 år, har jeg arbejdet som pædagog og afdelingsleder i en 
udflytterbørnehave fra København, og jeg har en masse erfaring med børn og 
udeliv med mig, som jeg glæder mig til at bruge, og få udvidet i samspillet med 
jeres børn, samt skovbørnehavens personale. 

Jeg glæder mig rigtigt meget til at møde jer, og lære jer alle at kende.  
Med venlig hilsen Anders
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Sidste skoledag for 9. Klasse. !
Hej. Sidste skoledag for 9. kl. er en stemningsfuld dag med masser af karameller og vand. Det er 
en af de bedste dage på skolen synes de fleste. 


Først går vi ned til morgensang og synger en sang og så er der meddelelser og så synger vi en 
sang til. Så går vi op i klasserne og bliver råbt op, ligesom vi gør hver dag, men så er der 
pludselig en støj ude i fællesrummet og døren bliver revet op og nogle af 9. klasserne kaster 
karameller ind i klassen. Alle børn løber hen for at tage karamellerne og SÅ er dagen skudt i 
gang! 


Når så klokken ringer, løber vi ud i indgangen af skolen udenfor (det er svært at forklare) og så 
bliver der fyret nogle karameller af, men man må yde før man kan nyde, så noget vand kom der 
også. Vi har en tradition på skolen, at den klasse der får samlet mest karamelpapir får en 
præmie. I år vandt min klasse, 3. kl. Så er der lege på den store fodboldbane og efter det skulle 
vi ned til søen og så dyster 9.kl. mod 8.kl og bagefter dyster 9.kl. mod lærerne. Det er skægt. 
Det er bare en fed dag både for eleverne og for lærerne.


SIGNE ANDREASEN. 3. KL. 

!
Hele Verden I Skole. !
2. og 3. klasse arbejdede i foråret med et materiale fra IBIS, der har til formål at oplyse om (og 
forbedre) børns forhold i den 3. verden. Der er stadig 50 millioner børn i verden, der ikke går i 
skole. Vi har læst, snakket og fortalt en masse om, hvordan og hvorfor så mange børn ikke går i 
skole. Hvordan levevilkårene i Sierra Leone, det land der var udvalgt i år, er meget forskellige for 
dem vi i oplever Danmark. Vi arbejdede tre – fire uger med emnet, og vi kom virkelig vidt 
omkring. Vi endte ud i en snak om sortering af affald i Danmark. Gæt selv hvorfor!


Hele verden i skole.


En dag vi var i skole og vi kom ind i klassen, sagde 
Emilie at hun lige skulle noget, og så kom hun og Anne 
ind i klassen og sagde, at vi skulle ud på en rejse til 
Sierra Leone. Vi skulle op i Ottekanten og så fik vi en 
billet til Afrika. Så skulle vi se nogle kortfilm om hvordan 
børn har det i Sierra Leone og hvor stor forskel der på 
dem og os. Næste dag blev vi delt op i hold, hvor vi 
skulle lave legetøj af noget skrot vi havde haft med. Så 
byttede vi hold og vi kom ind i 2. kl. hvor vi skulle lave 
afrikanske gipsmasker på hinanden. Vi lavede også 
børnearbejde hvor vi med vores hold skule finde brænde, 
grave efter guld og vi bar spande med vand på hovedet. Til sidst på ugen lavede vi lidt skrot og 
så ryddede vi op. Den uge var sjov.


KAREN 3. KL. 
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Årsberetning  
FOR SKOVBØRNEHAVEN VED VALLEKILDE-HØRVE FRISKOLE AUG. 2013-JUNI 2014. 



Så er det andet år i vores Skovbørnehaves historie 
næsten gået og vi har opdaget, udforsket og oplevet. Ud 
fra det oplevede har vi gjort os endnu flere erfaringer om 
det, at drive fribørnehave. 


Det første år i vores historie stillede vi os selv 
spørgsmålet, om det nu var også var en god ide, at drive 
fribørnehave. Det spørgsmål stiller vi stadig os selv og 
svaret på spørgsmålet er, et kæmpe rungende JA, det er 
det. 


Det er, en rigtig god ide. Vi har i dag stadig en 
Skovbørnehave, med en fantastisk forælder gruppe, 
som er med til at gøre Skovbørnehaven til det den er 
nu og til det det, den vil blive til i fremtiden. Vi er meget 
fulde af beundring over de seje forældre, der er i 
Skovbørnehaven. I forældre går til alle praktiske 
opgaver med gåpåmod og gode ideer. Det er både de 
opgaver som kræver Jeres tid, de opgaver som kræver 
Jeres kræfter og de opgaver som kræver Jeres 
tålmodighed. Alle opgaver kan lade sig gøre, fordi I er 
en engageret forældregruppe, som vil vores 

Skovbørnehave det allerbedste. Det er fantastisk for os pædagoger, at få lov til at være en del af 
en børnehave, hvor både børn og forældre har taget opgaven, at drive fribørnehave til sig og klør 
på for, at gøre Skovbørnehaven til det attraktive sted det er.


Og er det så et attraktivt sted? Ja det er det faktisk. 


Vi ser det på tilgangen af børn – faktisk så meget, at vi nu 
skriver børn på venteliste til vores Skovbørnehave og vi 
oplever desværre også, at der ikke er plads til alle. Vi har 
i den forbindelse, heldigvis et fantastisk kontor 
personale, der holder styr på både optagelseslister og 
ventelister. Pt. er vi 41 børn og pr. 1. juni er vi oppe på 44 
Skovbørn.


Vi ser det på den opbakning, der er til vores 
arrangementer, som der for nogen er for mange af og for nogen er for lidt af. Vores arbejdsdag, 
efterårsfest, julestue, Lucia, fastelavn, bedsteforældre dag og vores forældremøder er alle 
arrangementer, der er blevet til traditioner i vores Skovbørnehaven, hvor børn, forældre og 
forældres forældre deltager i det fællesskab det bliver, når så mange mødes og har noget at 
være fælles om, nemlig vores Skovbørnehave. 
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Vi så det også, da der var pædagogisk tilsyn fra kommunen og vi kunne efterfølgende læse i 
deres tilsynsrapport, at de ligesom os mener, at vores Skovbørnehave er attraktiv sted.


Så ja, vores Skovbørnehave er et attraktivt sted, det betyder dog ikke, at vi skal læne os tilbage 
og sige det var det. Nej, vi skal alle fortsætte med at lægge tid, kræfter og tålmodighed i det 
arbejde det er, at drive fribørnehave.


Vi skal både fastholde og videreudvikle vores Skovbørnehave. En del af denne fastholdelse og 
udvikling står pædagogerne for og det var, hvad vi brugte vores sidste pædagogiske dag på. 
Denne dag blev brugt til at reflektere over, debattere og beskrive den daglige pædagogiske 
praksis. Også den praktiske del af hverdagen blev debatteret og nedskrevet. Beskrivelserne vil 
dog hele tiden stå åben for videre udvikling. 


Dagen blev også brugt på, at debattere og reflektere over, om vi skal være et stort fællesskab 
eller om det giver mening, at være mindre fælleskaber. Konklusionen var nem, det giver mening 
at være begge dele. Så nu er vi alle Skovbørn, nogen af os vil også være Harekillinger, 
Grævlinge, Pindsvin, Muldvarper og Ræveunger og de fleste af os vil opleve at være Stjerner, 
Måner og Solbørn. Det kan måske virke forvirrende for nogen, men ikke for Skovbørnene. De har 
taget godt imod deres nye navne på, hvem de er, i den sammenhæng som de er i 
Skovbørnehaven. 


Vores læreplan viser sig stadig, at være et rigtig 
godt redskab, at arbejde ud fra både i forhold til 
specifikke aktiviteter og i den hele hverdags 
sammenhæng. Vi kommer rigtig godt rundt om 
de mål vi har sat os for, i forhold til børnenes 
udvikling generelt. Vi mangler dog stadig, at få 
indskrevet vores børnemiljøvurdering i vores 
læreplan og dette arbejde vil begynde snarest. 


Vi har i året, der er gået sagt farvel til et 
forældreråds medlem Kristinna Alberts mor. I 
stedet for Kristinna er Sidse Isak og Noahs mor 
nu blevet en del af forældrerådet.


I bestyrelsen har der også været skiftedag Maria Madum og Lisbeth Thorning er trådt ud efter 
mange års tro tjeneste og ind er valgt Tine Holm og Morten Sørensen. Tine er forælder til Julie 
her i Skovbørnehaven og Morten er forælder til Sarah Sofie, som begynder hos os d. 1. juni. 


Vi har også sagt farvel til vores leder Vibeke Høy i stedet har vi sagt goddag til souschef Nille 
Ravn, som er konstitueret leder frem til ansættelse af ny leder. Trods de mange opgaver, Nille er 
blevet stillet overfor som konstitueret skoleleder oplever vi, personalet i Skovbørnehaven, at 
have en meget tydelig leder, som udviser stor interesse for vores Skovbørnehaves virke. 
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Et stort velkommen skal også lyde til Anders vores nye kollega, vores nye voksne, vores nye 
pædagog. Der var bud efter jobbet som ny 
pædagog i Skovbørnehaven, men vi valgte 
Anders med fuld opbakning fra både 
forældrerådet og fra bestyrelsen. 


At vi er en fribørnehave betyder, at vi har 
friheden og muligheden for indimellem at 
tænke ud af boksen og gøre tingene på en 
anden måde og det har vi fortsat rigtig 
meget lyst til. Det at vi her i Skovbørnehaven 
har nogle meget engagerede forældre, som 
vi kan se altid stiller op med en hjælpende 
hånd, og vil børnehaven. Det er præcis det, 
der gør at vi kan blive ved med at have vores 
berettigelse. Hvis vi skal blive ved med at lave børnehave, er vi nødt til at stå sammen, og 
trække den samme vej. Vi er nødt til at se hinanden i øjnene og komme, hvis der er noget, der 
trykker. På den måde kan vi opretholde den gode dialog vi syntes der er her i vores 
Skovbørnehave. Vi skal love hinanden, at vi tager snakken, når der er udfordringer, og vi 
sammen løser dem, til vores børns bedste. For det er det, som det hele drejer sig om – Børnene 


Vi mener stadig vi er i gang med, at skabe en børnehave, hvor vi har fokus på enkelthed, 
fordybelse og leg i de mest naturlige omgivelser man kan forestille sig, nemlig naturen. Vi er 
stadig i gang med, at skabe og udvikle et rum, hvor der er tryghed, hvor der mulighed for, at 
bruge sin fantasi, hvor der er mulighed for, at få og søge oplevelser og hvor der er mulighed for 
udvikling. 


PERSONALET I SKOVBØRNEHAVEN VED VALLEKILDE – HØRVE FRISKOLE. !
Onsdagsdrengene 



Onsdagsdrenge er en formiddagsklasse hver 
uge med 5 børn fra indskoling som har rigtig 
gode praktiske evner og har behov for lidt tid 
udenfor klasseværelset. Det er meget 
populært. 


VI vil gerne fortælle lidt om, hvad 
onsdagsdrengene laver i år.


Vi har kørt mange tur på genbrugspladsen med 
skolens affald, især for at hjælpe Stig og for at 
rydde op i værkstederne før og efter 
emneugerne, Halloweenfest m.m. Vi har også 
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besøgt Karas/Noveren i Audebo, hvor endnu mere affald og kompost bliver sorteret og 
opbevaret. I gennem disse turer, har vi lært en del om forbrug, om skolens ressourcer, om 
genbrug i kommunen og om energiproduktion fra organisk affald.


Vi har også besøgt Clarks gård i Asnæs flere gange og slagtet høns og fisket og lavet suppe og 
vi har lært om køkkenhaver hos Clark. Vi har besøgt Mathias' onkels fasanproduktion. Med vores 
voksende viden om landbrug og planter, har vi startet skolens første køkkenhave ved bredden af 
Hjortesøen. Der har vi plantet gulerødder, majs, ærter, kartofler, jordbær, radisser, løj og græskar.


Vi har også arbejdet med "science" - et besøg til energilegepladsen i Egebjerg, mange små 
forsøg i skolens fysik/kemi lokal, produktion og opsætning af planetstien med bålhytten som 
"solen" og rensning af søen.


Til sidste har vi en gang i mellem nogle praktiske opgaver for de andre klasser: f.eks. at male 
lagekagebanen til frikvarter eller gør klar til PMU-ugerne med materiale eller til VHG dag.


HILSEN FRA WILLIAM, EMIL, SEBASTIAN, MATHIAS OG SOFIE.   

!
Dansens dag 
Skrevet af Mikkel Mayn, 8. klasse !
8. og 9. klasse har deltaget i den internationale dansefestival SWOP, og tirsdag d. 29. april kom 
der en professionel danser, som hedder Thomas Nørskov. Han undervise de to klasser i 4 timer, 
Thomas er uddannet fra The National School of Performing Arts 2003. Han har danset i mange 
forskellige opsætninger lige fra børne- og voksenforestillinger til konkurrencer og i Operaen på 
Holmen. Thomas har koreograferet adskillige forestillinger, senest en street dance forestilling 
med premiere september 2011. Thomas underviser og laver workshops for børn, unge og 
voksne, og er desuden engageret i Scenedansens Brancheråd. 

Thomas kommer for at lære de unge friskoleelever at danse og mange andre sjove ting. Eleverne 
skal lave en ting som for eksempel en leg, som hedder "Zap", hvor alle står i en stor rundkreds, 
og så skal de zappe hinanden. De leger også en form for kluddermor, hvor de får et tal vær, og 
når Thomas siger ”1” skal etteren stille sig, og så toeren o.s.v. Til sidst sidder de sammen som 
en lang kæde. 

Om SWOP festivalen: 

Der er noget at glæde sig til, når 8 kommuner, 11 spillesteder og 9 danske og internationale 
dansekompagnier inviterer børn og unge til festival fra Roskilde til Odsherred. Med dansende 
ildmænd, biler der går midt over, flyvende objekter, skyer af mel og masser af dans – er der lagt 
op til en uge hvor der er god mulighed for at prøve kræfter med dansens verden. Festivalen 
begynder i Roskilde den 26. april, hvor der også vil være vandring gennem byen, pop-up 
forestillinger på uventede steder og mulighed for at lave sin egen dansevideo. Festivalens formål 
er at give børn og unge store kunstneriske oplevelser og samtidig give dem mulighed for på 
egen krop at opleve, hvad dans kan. Initiativtager til festivalen er Aaben Dans i Roskilde med 
kunstnerisk leder Thomas Eisenhardt. 
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!
Emma og Magnus siger: 
Magnus synes , at det var lidt kedeligt i starten, men når man først kom i gang, var det ret fedt. 

Emma synes, at det har været bedre end normale timer, og hun synes, at det er dejligt at få rørt 
sig lidt. 

Så eleverne har taget imod dansen med åbne arme. 

Lærerne deltager aktivt i dansen, samt tager noter og billeder til fremtidig undervisning. 
Undervisningsaktiviteterne er velegnet til alle aldersgrupper. Det er lærernes erfaring, at dans 
altid er nogle af de bedste undervisningsaktiviteter. Eleverne (særligt drengene) sætter per 
automatik en barriere op over for dans - lige indtil de kommer i gang. Alle elever går fra en 
danseundervisningen med et smil på læben. Alle elever nyder hvert et minut - uanset hvad de 
end måtte sige til deres bekendte. Der er noget cool-faktor over at sige, at man synes dans er 
kedeligt - det afspejler sig bare ikke, imens de er i det. Selv de sejeste drenge giver den hele 
armen! 

!
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, 
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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 !
Tur til Slovenien !
Det var en helt fantastisk oplevelse, at være i Slovenien, så måske er det svært at beskrive det 
godt nok. Vi var selvfølgelig spændte, da vi landede i lufthavnen i Ljubljana. Det er jo lidt 
underligt, at skulle overnatte et sted, man slet ikke kender, eller ved hvordan ser ud.


Søndag d. 30 marts : 
Da vi ankom til vores familier, og min (Sebastians) familie var maget flinke lige da vi ankom var kl. 
mange og man var maget trat. Vi havde kørte ca. 1 time og man var rigtig nervøs. Man veste ikke 
om de havde tænkt at man var trat, eller om de havde lavet klar til vis man var sultne eller tørstig. 
Man viste ikke hvordan huset så ud, eller om hvordan forældrene var.


Man lige da jeg kom tog forældrene heldigvis rigtig godt imod mig, og de havde raget den seng 
jeg skulle sove i. de spurte om jeg ville havde noget at drikke eller noget at spise, jeg sagde bare 
jeg ville sove.


Søndag d.30 marts:  
Da jeg ankom til min(David) familie tog de rigtig godt i mod mig og vi boede rigtig hyggeligt i et 
stort hus, men det var sent så den dag jeg kom gik jeg direkte i seng.


Køreturen tog ca. 1 time fra lufthavnen i Ljubljana og man blev nervøs for hver km man kørte, 
fordi hvis familien nu havde lavet meget mad og man var jo slet ikke sulten eller hvordan huset 
så ud og hvordan familien var, men der var ingen grund til bekymring jeg fik en god velkomst.


Da jeg kom, kom nogle fra familien ud og hilste og præsenterede sig, det var ikke hele familien 
fordi Zigas (Ziga er min slovenske ven) søstre og bror sov, de spurgte om jeg var sulten, tørstig 
eller ville se tv men takkede nej og svarede at jeg var træt så jeg ville bare sove.


Mandag d. 31 marts :  
Om mandagen stod jeg op kl. 06.30 og mig og min slovener rok skulle nå bussen kl 07.00. Jeg 
skyndte mig at spise en Nutella mad med lyst brød under og skyndte mig at gøre mig klar, vi gik 
hen til Lana og Nickoline, som vi skulle tage bussen med. Da vi kom hen til skolen skulle hele 
vores klasse deles op i to grupper sammen med deres slovener jeg startede med at være på 
sportsholdet vi spillede hockey og danse. Bagefter skulle jeg tagne/male min slovener Rok. Da vi 
var færdige havde vi fri og så gik vi hjem til mig og Rok. Sener kom Nickoline og Lana. om 
aftenen skulle vi på en ”playground”
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Mandag d.31 marts:  
Jeg blev vækket kl. 6.00 og stod op selvom at det var virkelig var hårdt at stå op så tidligt om 
morgenen.


Jeg kom ud i køkkenet og spiste, jeg fik af vide at vi skulle hen til bussen kl 7.00 og skolen 
startede kl 7.30.


Vi kom til skolen og skulle deles ind på nogle hold som skulle forskellige ting, nogle skulle lave 
sport og andre skulle male, min slovener og jeg skulle starte med at male. Da vi kom op på 
øverste etage fandt vi ud af at vi skulle male hinanden, det var rigtig sjovt og det blev ret gode 
billeder.


Da vi så skulle have sport skulle vi først spille hockey og så skulle vi danse en traditionel 
slovensk dans, det var virkelig sjovt at danse, men så kunne vi vælge mellem at spille basket 
eller danse, alle drenge valgte basket selvfølgelig.


Efter alle timer var der en velkomst på skole til ære for os, det var en god oplevelse fordi der var 
folk der sang og andre spillede instrumenter.


Senere på dagen gik vi hen til skolens legeplads som vi kaldte ”playground” det var hyggeligt at 
se alle fra klassen og dejligt at man kunne snakke dansk. 

Tirsdag d.1 april : 
Om tirsdagen var morgenen det samme som i går da vi stod op.


Da vi kom hen til det sted vi skulle mødes. Fik vi af vide at vi skulle gå op ad et bjerg. Op til et 
sted vor en flod startede. Vi gik op ad og op ad. Da vi endelig kom op til flodens start spiste vi 
vores madpakker. Efter kom mig og Mathias til at dyppe hoved i floden. Lidt efter gik vi hjem vi 
tog bare en is på vejen, jeg tog lemon og appelsin is.


Om aftenen tog vi på ”playground” igen det gjorde vi vær aften.


Onsdag d. 2 april:  
Vi skulle ud til en anden skole og se hvad de mindre børn havde lavet til os og for os, så vi stod 
op kl. 6.30 og skulle møde kl. 7.00 ved en gammel by, hvor vi så et museum og fik en halskæde 
lavet ud af træ.


Senere gik vi hen til skolen i et rask tempo, fordi vi havde travlt.


Alle de små børn stod og ventede os ved indgangen, de havde forberedt et danse show for os, 
de var rigtig gode.


Da de havde dansede deres danse for os fik vi alle en sten, de havde malet forskellige dyr på, 
jeg fik en med en sommerfugl på.


Så blev vi delt op på fire hold et sortshold, et kage bagnings hold, de to hold var på den skolen 
vi var på, de to sidste grupper gik længere ind i byen og kom til et udendørs værksted der blev vi 
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delt ind på et sten huggeris gruppe og en brødbagnings gruppe, jeg kom på sten huggeris 
gruppen.


Der var fem forskellige mænd der ville hjælpe os med at hugge i sten, og man skulle tro at de var 
pro. fordi de var virkelig gode, og de lavede det kun i deres fritid, alle der var i sten huggeris 
gruppen fik en sten med hjem.


Mathias og jeg stod og beundrede en sten som en vild flink mand lavede og pludselig spurgte 
han ”are you friends” og vi svarede ”yes we are” og så fik jeg den sten han havde lavet og det 
var også den sten vi beundrede mest.


Lørdag d. 5 april 
Om lørdagen sov jeg længe, eller helt til kl. 10 jeg spiste lidt morgen mad og gjorde mig klar til at 
vi skulle ud og køre i bil. Alt jeg viste var at vi skulle ud at se et stort tårn. 

Det viste sig at det henlede om 1. og 2. verdenskrig. Sener købte jeg gaver til min store brødre. 
Efter tog vi ud at fiske, vi fiskede efter blæksprutter. Det var første gang jeg nogensinde fiskede 
efter bæksprutter. Jeg fangede 1 og rok 4 og hans far 1.


Lørdag d. 5 april:  
jeg blev vækket kl 10 og fik at vide jeg skulle være klar til klokken 10.30, først tog vi ud til et tårn 
som var ca.5 meter oppe i luften, det var interessant fordi man kunne se noget af Italien og 
Sloveniens højeste bjerg.


Efter vi havde været ved tårnet tog vi til en gammel borg som Slovenien havde mistet under 2 
verdenskrig, vi fik en rundvisning og fandt ud af en masse om en fransk konge som var flugtede 
til Slovenien.


Oppe på den øverste etage af borgen kunne vi se en gammel kirke, den var smuk som den lå 
der i solens stråler.


Så kørte vi Ziga til hans fodbold kamp som han havde glædet sig til hele ugen, vi satte ham af 
og så kørte vi til den gamle kirke som jeg gerne ville se, men kl. var kun 14.00 og de åbnede 
først kl. 15.00 så vi sad og ventede i en time, men heldigvis var Zigas søster Maja med og vi fik 
en hyggelig snak.


Så kom der et mål fordi vi var tage til Zigas fodbold kamp åhhh et mål til det bliver en spændene 
kamp mål, det køre bare for Zigas hold.


Zigas hold vandt de, spillede vildt godt.


Om aften regnede det, så vi gik ind til et slags klubhus og holdte fest, det var hyggeligt og så var 
det som om det var en farvel fest for os.


Og det var dejligt at se hinanden efter en dag alene med vores slovener.


SKREVET AF SEBASTIAN OG DAVID, 7. KLASSE 

!
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Vallekilde Hørve Friskole skoleavis 1. juli 2014

D-dag på Vallekilde Hørve friskole. !!
4. 5. 6. og 7. havde d-dag d. 24. og 25. april og 1. og 2. maj. Der var fire forskellige ting man 
kunne lave, det var drama, dans, diktakt og danskhed. Alle klasserne blev delt op på kryds og 
tværs i fire hold. 


Drama: Man lavede noget der hedder terningen teater, man lod terningen bestemme handlingen 
og sted og derefter skulle man selv finde på roller. Det var sjovt og spændene. 


Dans: Man lærte at bla. at danse engelsk vals. Jeg syntes selv at det var sjovt, man prøvede 
nogle trin som man ikke havde prøvet får.


Diktat: der lavede man en diktat som hedder otto-diktat og en anden diktat der handlede om 
Harry Potter. Man lærte en masse på det hold.


Danskhed: på det hold lærte man en masse om Danmark. Man prøvede en test som mam 
bruger til folk fra andre lande, når de skal flytte ind i Danmark. Man fik meget ud af det og det 
var sjov.


D-dag er meget sjovt og spænende. Jeg ville gerne prøve det igen.


SKREVET AF: CAJA 4. KLASSE.   

!
SFO’en er bare godt !
Vi syntes at det er godt at gå i SFO, det er hyggeligt 
at der er aktiviteter, der er frit leg på lege pladsen, 
nogle gange og andre gange kan det være der er 
noget frivilligt som man kan være med til. 3. 
klasserne for lov til mange ting fx at gå ind nor der 
er rødt og grønt skilt og spille computer om 
fredagen. Om onsdagen er der ude dag vi for mad 
på bålet vi får fx pandekager, snobrød, suppe og en 
helt masse andet. det dejligt at de voksne viser 
loyalitet  over for os. Vores SFO er bare dejligt.


LAVET AF: KAREN OG SIGNE 3.KL  
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