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Bestyrelsesarbejdet 2011/2012

Af Lisbet Thorning Jensen

Sikken fantastisk start på

skoleåret vi fik med

jubilæumsfesten. Det var en

flot stykke arbejde alle havde

gjort for at få aftenen til at

køre. Dejlige overraskelser fra

børn og fra personalegruppen

gjorde aftenen magisk og vil

længe stå som en fantastisk

oplevelse og symbol på

fællesskabet i vores skole.

Med sådan start på året er det svært

at få armene ned og alle er gået fra

start med fuld kraft, noget som

smittede af på alle.

Vi sagde goddag til 2 nye lærere i

personalegruppen. Jesper med primær

base i overbygningen og Anna, som

skulle stå for musikundervisningen.

Desværre valgte Anna at opsige sin

stilling i prøveperioden, og derfor

måtte vi kigge efter en ny musiklærer.

Vi har derfor ansat Isabel som starter

1. januar. Vi glæder os meget til at

byde Isabel velkommen.

TUSIND TAK til Maud, som har været

så fantastisk sød og tage sig af

musikken indtil Isabel starter.

Fredag d. 11. nov. sagde vi farvel til Rita

fra Sfo’en. Rita har valgt at gå på

efterløn, så vi ønsker hende alt godt

fremover, hun vil bestemt bliver

savnet. Mette Lichtenberg er ansat i

Ritas stilling og alle er rigtig glade for

Mette. Velkommen til Mette.

De sidste år, har der været et stort

ønske om, at vi igen kunne få et

samlingssted, hvor alle børn, forældre

og ansatte kunne være sammen, for i

takt med at skolen og elevtallet er

steget, kunne vi ikke alle være i Baunen

mere. Økonomien i friskolen er

desværre ikke til at bygge en hal, så vi

har set på alternative løsninger. Da vi i
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anledning af jubilæumsfesten lejede

cirkusteltet, var der måske pludselig en

løsning. Vi fik lavet en god aftale om at

leje teltet til festen og prøve det af,

og var det så noget for os, kunne vi

købe teltet. Så nu er søreme ejere af

et cirkustelt! Og vi glæder os rigtig

meget til den kommende majfest, hvor

vi igen alle sammen kan være sammen.

Ved hver skolestart planlægger

bestyrelsen fokuspunkter for det

kommende skoleår. Hvad der bliver

fokuspunkter kan være opfølgning fra

sidste års arbejde, nye ideer,

lovgivningsmæssige faktorer, men

bestemt også ønsker fra ansatte,

forældre eller elever som ønsket om et

samlingssted var.

Dette års fokuspunkter ser

således ud:

Opgave På besty.mødet i: Hvem laver oplæg?

at afdække vore økonomiske muligheder,

herunder lån, fonde og sponsorater

Oktober Fondsudvalget – fonde

og sponsorater

Søren J. lån og andre

muligheder

at udnytte den viden, der er om børns

udvikling i musisk/ kreative miljøer - og

at der eksperimenteres med den hensigt

at forbedre de pædagogiske muligheder

til gavn for friskolens børn.

November Nille

at der laves en definition af begrebet

”vores skole”, hvor det tydeligt fremgår,

hvad forældrenes deltagelse i skolens

virke betyder.

Januar Pernille

Funktionsbeskrivelser 2.møde i september Lisbeth

Børnehave Februar Søren / Lisbet

Mobning – en definition – evt. foredrag Oktober Lisbet

Generationsskifte (funktionsbeskrivelse) 2. møde i

september/

løbende

Alle + evt. lærere

Visionsarbejde for den næste periode! Maj alle
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Den vigtigste opgave i bestyrelsen er

den daglige drift af skolen, og i det

gode og tætte samarbejde mellem

bestyrelse, ledelse og ansatte går

det godt.

Samarbejdet og det kæmpe

engagement de ansatte lægger i skolen

giver mulighed for vores primære

opgave, som der i vores formål står

beskrevet er:

At Vallekilde - Hørve Friskoles opgave

er - i et lille overskueligt

undervisningsmiljø - i samarbejde med

forældrene at fremme elevernes

tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

arbejdsmetoder og udtryksformer, der

medvirker til den enkelte elevs alsidige,

personlige udvikling.

Vallekilde - Hørve Friskole må ligeledes

fremme oplevelse, virkelyst og

fordybelse, så eleverne udvikler

erkendelse, fantasi og lyst til at lære,

således at de opnår tillid til egne

muligheder og baggrund for at tage

stilling og handle.

Vallekilde -Hørve Friskole skal gøre

eleverne fortrolige med dansk kultur og

bidrage til deres forståelse for andre

kulturer og for menneskets samspil

med naturen.

Skolen forbereder eleverne til

medbestemmelse, medansvar, pligter og

rettigheder i et samfund medfrihed og

folkestyre.

Vallekilde - Hørve Friskoles

undervisning og hele dagligliv må derfor

bygge på åndsfrihed, ligeværd og

demokrati samtidig med, at det sikres,

at skolen er en altid respekteret del af

vores lokalsamfund. (Formål for

Vallekilde-Hørve Friskole)

Tak fordi det lykkedes.

På bestyrelsens vegne

Lisbet Thorning Jensen

*
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VALLEKILDE – HØRVE FRISKOLE ER NU 30 ÅR GAMMEl

Nyt fra Lisbeth

I et menneskeliv er det i denne alder,

at det for alvor går op for en, at nu er

man vist ved at være voksen med alt,

hvad det medfører af fordele og måske

ulemper.

Vores lille friskole tæller i dette

skoleår 172 børn – vi er efterhånden

blevet en stor ”friskolefamilie” i hvert

fald sammenlignet med vores målestok,

og det mål vi havde i 1981 at blive ca.

80 elever.

Jeg er meget stolt af vores skole. Stolt

af så flot den fremstår – velholdt og

smuk med den grønne natur omkring

bygningerne – stolt af den ligefremme

måde vore børn tager imod, når

fremmede bevæger sig rundt på skolen

– stolt af at de er så kreative,

frimodige og glade for deres skole -

stolt af så flot de ældste børn klarer

afgangsprøverne – stolt af sådan som

børnene tager sig af hinanden – jeg

kunne blive ved….

Jeg bliver så glad, når vores

tilsynsførende Thor Westh for

eksempel taler om den dejlige

”hjemlighed” og ”glade arbejdssomhed”,

der hersker i undervisningen rundt

omkring på skolen. Vore børn er

fuldstændig som alle andre børn på

godt og ondt, men ansatte og forældre

her på skolen er heldigvis enige om

hvilke værdier, der er vigtige at passe

på, og at fællesskabet er det bærende

for en skole som vores.

SÅ – når vi nu kan konstatere, at VHF

er 30 år – altså voksen, så betyder det

også, at vi efterhånden ved, hvem vi er,

og hvad der er vigtigt, hvis vi vil skabe

et miljø, hvor børn og voksne trives og

lærer noget på alle planer. Friskolen er

helt klar til de næste 30 år – alle gamle

kanter er slebet af, og vi er klar til at

møde de udfordringer, der måtte

komme, for vi ved, at vi sammen har

noget dyrebart – noget der er værd at

passe på, som vi også om nødvendigt er

parat til at kæmpe for.

Jeg skriver ”vi” – men kan jo kun udtale

mig for mig selv. Jeg har imidlertid en
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stærk tro på, at mange sammen med

mig føler ligesådan. Friskolen har

igennem årene fyldt rigtig meget i

Stefans og mit liv, og vores skoleliv har

været meget rigt – både som forældre

og som ansatte – - - ikke uden

udfordringer, men sammen når vi langt,

så det er vel krydderiet, som giver den

”velsmag”, jeg ovenfor har beskrevet.



Jubilæumsfesten forløb over al

forventning. Alle sejl var sat til –

cirkustelt, optræden af personalet og

dans til musik af meget høj kvalitet.

Det var med en dejlig boblende

fornemmelse, vi gik hjem fra

jubilæumsfesten i august. På det

efterfølgende personalemøde fandt jeg

ud af, at det ikke kun var mig, der

havde det sådan. Vi nød alle i fulde drag

den dejlige fest det var.

Sådanne begivenheder er ligeså vigtige

for friskolen, som de er i familien.

Andetsteds i avisen kan I se den til

lejligheden skrevne jubilæumssang/

DVD, som blev vist på teltdugen og

igennem orkestrets anlæg – jo, det var

en dejlig, dejlig fest, som vi kan leve

længe på.

Samme cirkustelt er nu friskolens

ejendom – så til den kommende majfest

bliver det igen taget i brug - - så for

første gang i mange år kan vi igen være

sammen og se begge forestillinger hele

flokken af forældre og børn. Det ser vi

meget frem til.

Jeg håber, at I fra skolekredsen

kommer til generalprøven, så I også kan

få set nyerhvervelsen!

Kærlige hilsner

Lisbeth



8

Årgang 1985 indtager Vallekilde-Hørve Friskole

Nyuddannet og ny i job
Vi er begge blevet ansat i skoleåret

2011/2012 og kommer hver især med

forskellig læreruddannelse, og

forskellig baggrund. Fælles for os er at

vi er nyansatte og for første gang

bestrider jobbet som lærer. Her er

nogle refleksioner over hvordan det har

været for os at komme til Vallekilde-

Hørve Friskole.

Jesper

Jeg blev færdiguddannet juli 2011 og

havde allerede inden dette fået fast

stilling på Vallekilde-Hørve Friskole.

Jeg er 26 år gammel og har dermed

ingen undervisningserfaring udover

hvad lærerstudiet i Odense påkræver.

Jeg betragter min ansættelse som en

tillidserklæring og denne forsøger jeg

at leve op til efter bedste evne. Det er

en udfordring at være ung nyuddannet

lærer. Udfordringen er svært uover-

skuelig på egen hånd, det kræver et

beredskab af tålmodige og

imødekommende kolleger – dette har

jeg mødt på VHF. På trods af

fremragende kolleger kan den første

tid virke uoverskuelig. Man bliver

bombarderet med informationer,

indtryk og uundgåeligt også enkelte

”sådan gør vi her” taler, som man må

tage stilling til. De første to måneder

var i særlig grad stressende for mig og

det er her de gode kolleger bør træde

til. Et skulderklap, en rosende

kommentar, et tilbud om hjælp til at

finde undervisningsmidler o.a. gør den

store forskel.

Efter de første to måneder kunne jeg

mærke, at det blev nemmere dag for

dag. På tre måneder har jeg nået

skolehjemsamtaler, forældremøder,

tonsvis af lærermøder, sociale

arrangementer, pædagogiske

weekendender mv. Hvert arrangement

lærer mig noget nyt og jeg glæder mig

allerede til det næste.

Emilie

Jeg går meget op i om man på en

friskole kan mærke at de

værdimæssige skoletanker og

virkeligheden går hånd i hånd. Især

fællesskabstanken er af betydning for

mig. Et godt eksempel på at VHF er et

fællesskab med åbne arme er

lærerværelset og dets funktion. Døren

står altid åben, børn er velkomne,

forældre drikker en tår kaffe og det

store ovale bord fortæller at der altid

er plads til en mere. Her printes,

sludres, planlægges, spises, skrives,

fortælles, grines og ganske enkelt:

mødes. Denne værdi er i mine øjne

uundværlig på en friskole.

Jeg er midt i mit uddannelsesforløb og

kan derfor både kalde mig praktikant

og lærer. Sandt at sige føler jeg mig

slet ikke som en praktikant, men som

110% lærer. På VHF er jeg fra kolleger,
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ledelse og forældres side blevet mødt

med en bevidsthed om at det praktiske

lærerarbejde ikke kan mestres til

punkt og prikke fra første dag.

Spørgsmål, undren, og ”det vidste jeg

ikke” er en naturlig del af starten. Jeg

oplever at tillid og ansvar går hånd i

hånd på VHF. Som ny lærer er jeg

blevet mødt med kæmpe stor tillid til

mine evner. Dette øger selvfølgelig

følelsen af at ansvaret også er mit, og

at det skal tages. Med den ”starthjælp”

jeg har fået på VHF, er det et ansvar

jeg med stor glæde påtager mig.

Forberedelse, tillid og fagligt

fællesskab

Der er ingen tvivl om at forberedelse

fylder utrolig meget som ny lærer. Vi

har begge oplevet at forberedelsen til

en start fyldte næsten hele efter-

middagen og aftenen. Heldigvis er vi

begge også blevet lidt mere rutinerede

og bevidste om at for-

beredelsesmængden ændrer sig med

tiden. Usikkerheden for om vores

faglige- sociale- og klassele-

delsesmæssige kompetencer var

tilstrækkelige, er på nuværende

tidspunkt næsten forsvundet. Kendska-

bet til stedet, børnene, forældrene og

ikke mindst rutinerne giver ro og

overblik.

Vi er begge enige om at vi på VHF er

blevet mødt af stor tillid, på trods af

at vi for første gang fungerer som

lærere. Den respons vi indtil nu har

fået på vores tilstedeværelse giver

følelsen af at være med i et fagligt

fællesskab hvor vi hører hjemme. Det

medvirker til den daglige glæde ved at

skulle på arbejde.

Vi glæder os over at VHF er i stand til

at imødekomme de nye og de

nyuddannede med den støtte og

vejledning der er brug for.

Jesper Kofoed og Emilie Thomsen
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En ny forældre skriver om det at starte på VHF.

Jeg er blevet opfodret til, at skrive

en lille historie om, hvordan det er at

være ”nye” forældre på Vallekilde

Hørve friskole, så den komme her.

Det hele startede med, at vores datter

Emma fra nu 6. klasse gik i folkeskole. I

den klasse hun gik i, var der problemer

med eleverne indbyrdes, og de fleste af

de lærer de havde kunne ikke formå at

holde styr på tropperne, lige på nær en

der hed Helle, som de alle var glade

for, og som de også havde respekt for.

Lige meget hvor meget vi gjorde

lærerne opmærksomme på problemerne

i klassen, så blev der ikke grebet ind.

De øverste på skolen gjorde absolut

ingenting. Jeg tror ikke de vidste hvad

de skulle stille op. Der var 9 elever der

havde forladt klassen, og det skulle

vise sig, at Emma skulle blive nr. 10.

Så skete det frygtelige, at læreren

Helle som de alle var glade for fik

konstateret kræft, og i løbet af 1½

måned var hun død. Det slog Emma helt

ud. Samtidig med at Helle var faldet

bort, ja så var der en frygtelig larm og

uro i klassen. Emma var ked af det, og

græd tit når hun skulle i skole, så vi

måtte omgående gøre noget.

Daværende lærer Anne på friskolen er

vores meget gode veninde gennem

mange år, så jeg ringede til Anne og

bad om et godt råd. Igennem Anne og

Ricki har vi tit været til forskellige

ting på friskolen, og hver gang vi har

været der, har vi snakket om at der

bare var SÅ hyggeligt , og man skulle

have sine børn gående der.

Anne sagde vi skulle prøve at kontakte

Lisbeth, og høre hvordan mulighederne

var for, at Emma eventuelt kunne

komme ind på friskolen. Det gjorde vi

så, og efterfølgende var vi til et møde.

Lisbeth er udstyret med en kæmpe

talegave, og hold da op hvor vi faldt for

det med det samme! Hun snakkede og

snakkede, og vi var bare så glade da vi

gik derfra. Emma var så lige på ”prøve”,

men det gik strygende og efter 14 dage

var hun accepteret. Alle i hendes nye

klasse tog imod hende med åbne arme,

og man kunne straks mærke, at Emma

var glad igen.

Samtidig var alle lærerne meget

nærværende, og det var lige det Emma

manglede. Selvom hun var ny på

friskolen følte hun, at det var som om

hun havde været der altid! Sådan skal

det være at gå i skole….

Hvis man ikke har det godt i skolen, kan

man hverken yde eller modtage.



11

Mindre skoleforhold og mere nærvær

end i folkeskolen, er lige noget for

vores familie.

Efterfølgende er Emma´s

tvillingebrødre Lukas&Asker også

startet på friskolen, og de er også

rigtige glade for det. De kom i midten

af bh.kl.

Friskolens ”fritter”er bare så hyggelig,

man kan næsten ikke komme derfra om

eftermiddagen.

Det handler jo bare om, at vores børn

skal have det så godt som muligt.

Med en grundliggende god skolegang,

kommer børnene forhåbentlig godt ud i

livet.

Mvh Charlotte – forældre til Emma i

6.kl og Lukas og Asker i 1.kl
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Dukketeater

Gabriella og Caja fra 2.kl

anmelder ”FANG TYVEN”

Vi har set et teaterstykke i

indskolingen, som vi synes var

rigtigt godt. Stykket hed ”Fang

Tyven” og handlingen kommer

her.

Christian var en dreng på 8 år og han

gik i 2 klasse .

Han havde en lillesøster der hed Nanna

og hun gik i 0 klasse.

Christian elskede pokemon kort og

det gjorder Nanna også.

Christian ville gerne have Nannas

pokemon kort fordi hun havde nogen

gode kort. Han havde en ragtig god

ven og han kaldte ham for tyv men

det var han ikke. Grunden til at han

blev kaldt for en tyv var fordi at

han havde taget Nannas kort. Og så

låste de ham inde i klassen.

Christian lagde sig under boret.

BANG! Christian fald igennem et hul

i gulvet lige ned i keleren og der

hørte han en lyd: ”kom her hen

Christian”, Sagde et grønt monster.

Det grønne monster spurte

Christian: ” vil du hjælpe mig med at

stjæle alle pokemon kortne? Så er

det dig der er tyven”. Jeg må hente

politiet, tænkte Christian. i mens

talte politiet med Christians mor og

far. Så kom Christian hjem. ” Mor og

far jeg ved hvem tyven er det er et

grønt monster!” det må jeg lige ordne

sagde politiet og så gik de op i klassen

og så fik de fanget tyven. Og de fik

gidet alle pokemon kortne tilbage og

Christian bliv ikke mere kalt for en

tyv. De levede lykkeligt til deres dages

ende.

Skrevet af Gabriella og Caja 2.kl.
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Billeder fra hverdagen hos de mindste
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Nye i mellemgruppen

En god håndfuld fra 4.kl skriver

noget om at være nye i

mellemgruppen.

Emilie. Jeg kan godt li at vi har fået

mere S/B. jeg er ikke så glade for stil.

Mit ynglings fag er PMU.

Andreas jeg synes det er irriterende

at skrive derhjemme, men jeg synes

også det kan være sjovt. Mit ynglings

fag er historie, engelsk og dansk, når vi

skal læse.

Eja: I mellemgruppen er det fedt at

man får lidt flere fag, fordi man mest

har haft mat. og dan. Men det er

nedern at mig og mine tre veninder ikke

må sidde ved siden af hinanden.

Mads: Det er fedt at få nye lærer og

den seje og fantastiske Jesper.

Elliot: Det var sjovt at ver de Største i

3. klasse. men 4. kl: som vi går i nu er vi

de små igen øv.

Philip: Men det er sjovt at få nye fag

N/T, S.B, his. og eng.

Cecilie: Det føles meget Sjovt at gå i

mellemgruppen, fordi der er mange nye

fag, og nye forskellige lærere. man

flytter fra de store til de små.

Josefine: Man for flere timer og

sjovere fag,

*

Specialundervisning

Vi er to piger det går til

specialundervisning. vi har gået til

det i et par år

og det er super sjovt men selv om at

det er sjovt så lærer vi også meget.

Hvis vi har lektier for så kan vi lave det

i specialundervisning.

Vores lære hedder Chenny, hun er en

super lærer og vi er super glade for

hende.

Når vi har matematik så spiller vi

Casino, og det lærer man meget af.

I dansk laver vi i vores stav 5 bog og i

en bog der hedder den lille skattejagt.

I engelsk laver vi i vores Lets do it two,

og det er lidt svært men også lidt

sjovt.

Når vi skal lære at stave bedre, bruger

vi forskellige metoder, som kan være

lytte – stavelsesdele – morfemdele, og

så øver vi læsning igen og igen og igen.

Chenny siger at vores hjerner er fine

men vi skal knokle mere end vi gøre.

Lavet af Fie og Lene 5 kl.
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5.kl’s projekt restaurant

Hej alle sammen. Nu skal I

bare høre hvad vi har gang i, i

5. F ( f = fantastiske)

Vi er i gang med at lave en restaurant

hvor forældre, bedsteforældre og

søskende kan spise, og vi tjener penge

på det til klasse-kassen. Vi har nu alle

sendt jobs ansøgninger til Chenny som

leder vores projekt, og sørger for at

svare på vores ansøgninger, i et brev.

Vi glæder os nu alle til at få vores svar

med posten, af Chenny.

Men hun har garantrisse en skummel

bagtanke, med at vi skal lære noget

dansk eller matematik! Det er der ingen

af os der håber på, kan I godt tro!!!

Vi håber alle sammen på, at vi får det

job vi har ønsket. Vi kunne vælge

imellem: Bartender, kok, køkken-

medhjælper, køkkenchef, tjener,

opvasker, PR. mand/kvinde, økonomi

ansvarlig, bord dækker/oppynter,

festarrangør, toastmaster samt nogle

der sørger for lidt underholdning hen

af aftenen.

Hele femte f. Glæder sig til forløbet,

og det bliver nok noget hverken

forældre eller børn vil glemme! Vi

forventer i aftenens løb at alle vil

hygge sig og at klassen vil gi den gas i

køkkenet, på scenen, i baren og med

fadet i hånden, og bordene bliver klart

dækket fint af de kommende bord

dækkere!

Aftenen bliver d.18/11 her i år. Vi lover

at det bliver en dejlig aften, både for

voksne og børn!

Af: frk. Liva Dongsgarrd, frk. Lea

Brandt og mr. Mikkel Mayn
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Og hvordan gik det så?

Nu er der gået en uge siden vi

lavede restaurant ”Chez 5”

Vi fik alle sammen det job vi søgte.

Nogen fik to jobs.Vi havde valgt sort-

hvidt tema. Det blev rigtig flot.

Jeg selv arbejdede som underholder.

Jeg syndes at det gik rigtigt godt både

for mit og de andre fra 5. klassers

vedkommende. Det var rigtigt sjovt og

mange blev meget stressede.

Emma, som stod for borddækningen,

blev især stressede fordi at hun skulle,

det gir sig selv, dægge bord. Det lyder

ikke af så meget, men det var det. Der

var næsten 100 mennesker. Tjenerne

løb rundt hele aftenen. De fik også

drikkepenge.

Kokkene var også nogle af dem der fik

rigtig meget travlt. De stod jo for at

lave mad - rigtig god mad!

En lille kommentar fra en af gæsterne:

”Maden var rigtig god og der var tre

retter. Man kunne vælge mellem tre

forretter, tre hovedretter og tre

desserter. Jeg gir Chez 5 stjerner”

Lene var ene mand/pige om at vaske op,

så hun blev nok også rimelig træt. Hun

fik så noget hjælp fra Tina (Mikkels

mor)

På den aften tjente vi over 9.000 kr,

men vi havde købt ind for omkring

6.500 kr. Prøv selv at regne ud hvor

meget vi tjente til klassekassen! 

Det var en rigtig god aften og nat, for

vi sov på skolen, og vi gør det gerne

igen 

Af Hjalte 5.kl
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Udvekslingselev- Sydslesvig

Fra dette skoleår har vi på VHF besluttet at støtte op om grænseforeningens tilbud

om udveksling og skolebyt mellem danske Sydslesviske elever. Dette har vi lagt ud til

6.kl. Tre børn fra 6. – Amalie, Dikte og Cecilie - tog imod dette tilbud. De er netop

kommet hjem fra Sydslesvig.

Amalie skriver

Skolen blev opsøgt af

grænseforeningen, som står for

projektet Man skulle selv melde sig

til hvis man havde lyst, og jeg

tænkte at det lød rigtig spændende.

Hvordan melder man sig til?

Du får et skema du skal udfylde, hvor

du skal beskrive dig selv. Hvad dine

interesser er, hvor mange der er i din

familie, og meget mere. Så sender du

det til grænseforeningen, som finder

en de tror du passer sammen med.

Jeg fik Ose, og vi begyndte at skrive

sammen på mail, inden vi skulle mødes.

Vi lærte hinanden lidt bedre at kende,

og hvad vores interesser var.

I uge 45 kom hun så hjem til mig, og

det var spændende at se hende første

gang

De første par dage er det lidt svært,

men så begynder man at snakke mere

sammen, og blive venner.

Det var rigtig hyggeligt og have hende

på besøg, men det var også meget hårdt

fordi man skal være sammen hele tiden.

Vi går begge to til håndbold, så vi var

med til træning hos hinanden og det var

rigtig sjovt.

Ugen efter skulle jeg så ned til hende,

og det var meget spændende. Det var

sjovt at prøve at gå i en anden skole

fordi den er helt anderledes, og man

skulle turde snakke med mange nye

folk. Det var også meget svært og

spændende at være hos en helt ny

familie.
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I skolen var timerne helt anderledes,

og det var sjovt at prøve noget andet.

Det var super fedt at prøve det, og

man får en rigtig god ven. Det var så

svært at sige farvel igen, det har

været to gode uger, med gode

oplevelser og minder.:)

Så det er rigtig ærgerligt, at der ikke

var flere der havde lyst.

Kort sagt det har været en rigtig god

oplevelse, og det har været rigtig

sjovt, og spændende Amalie.6.kl.

*
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Besøg fra Slovenin

I september havde 7.kl -og

resten af VHF - traditionen tro

besøg fra Slovenien. Til foråret

skal 7.kl på genbesøg dernede

Her er hvad Matilde og

Frederik skriver om efterårets

besøg:

På dagen da Slovenerne skulle komme,

var alle rigtige spændte på at møde

deres nye sammen bo. Det mærkeligt at

møde nogle, man havde gået og snakket

og tænkt på. Der var mange der var

nervøse for deres udtalelse af engelsk,

og var meget bange for at de slet ikke

kunne tale, med en helt fremmed

person.

Fire personer tog med ind til

lufthavnen, for at byde gæsterne

velkommen. Da vi var omkring Holbæk

ringede alle spændte, for at høre hvor

langt vi var noget.

Da vi endelig ankom på skolens

parkeringsplads, stod alle fra 7 klasse

og viftede spændt med det danske

flag, for at byde sin nye gæst

velkommen. Nogle forældre havde

dækket op med snaks og drikkevarer.

Her startede den store oplevelse

officielt.

Nogen overskred en grænse; for

deres generthed. Vi havde alle sammen

store forventninger, nogen stører end

andre. Klassens forventninger var at

det ville gå godt, det gjorde det

heldigvis også. Nogle af børnene fra

Slovenien, sagde mere end andre. Det

var selvfølgelig også klart, nu hvor de

var langt væk hjemme fra. Nogle af

forholdene mellem danskere og

slovenere blev meget tætte, i løbet af

ugen. Det var derfor meget svært at

tage afsked, med slovenerne om

søndagen.

Det var meget hårdt at sige farvel,

selvom vi alle godt vidste at det bare

var et ”på gensyn”*. Der var flere der

græd om lørdagen, selvom de tog hjem

om søndagen. Da vi kom hjem efter at

havde sagt farvel til slovenerne, følte

man sig alene og tom. Efter at man var

blevet vant til, at have en man snakkede

med hele tiden.

Vores forventninger til besøget i

Slovenien, er meget høje. For det

første, glæder vi os til at se, vores

gode venner igen. Lære mere om deres

land og kultur, og møde deres familier.
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Vi glæder os selvfølgelig, til at det er

deres tur til at være værter.

Skrevet af Matilde Carlsen og Frederik

Stybe 7.kl.

Glæd jer til foråret, og hør

deres beretning fra turen.

*

Overbygningens valguge

Af Malte Løvgren 8.kl

Som mange ved har vi i overbygningen

haft valg, i samfundsfag-timerne,

efter inspiration fra det rigtige valg,

der fandt sted samtidigt.

Selve vores valg, var super lærerigt, og

spænende, og gav mange i

overbygningen en form for oplevelse af,

hvor stresset, og nervepirrende et valg

er for ministre, og partimedlemmer.

Det var det sandenlig også for os, for

udover valgprojektet, havde vi

selvfølgelig også almindelig

undervisning, med lektier, og hvad vi

ellers har for at lave af arbejde.

Det sjove ved valgprojektet, var også

at vi ikke selv kunne bestemme, hvilket

parti vi kom i, hvilket bare gjorde det

mere spænende. For hvis vi havde fået

at vide, at vi selv kunne bestemme hvem

vi vil arbejde med, var vi selvfølgelig
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endt med at stå i de samme hold som vi

plejer, og selvfølgelig i det parti vi selv

synes bedst om, og det var vidst ikke

meningen. For de partier vi selv synes

godt om, har vi nok sat os nogenlunde

ind i, og meningen ved opgaven, gætter

jeg på, gik ud på at finde ud af hvad de

forskellige partiers holdning er, og

hvad de grundlægende står for.

Mange partier, for ikke at sige alle

sammen, havde skrevet ind til de

rigtige partier,og spurgt efter

valgmateriale, som de måske havde

tilovers, eller bare ikke skulle bruge.

Og til trods for at alle havde travlt den

tid ved valget, sendte de fleste partier

rent faktisk valgmateriale, mest

bestående af, plakater, balloner,

bolsjer, og pamfletter. Hvilket vi alle

var meget positive overrasket over, det

havde vi ikke regnet med, fordi som

sagt, var vi bestemt ikke de eneste der

havde travlt.

En af de sidste dage inden alle klasser

til og med 7, skulle stemme på det parti

de synes havde de rigtige holdninger,

holdte vi en debat i Baunen, til

morgensang, og jeg selv sad der som

repræsentant, for Enhedslisten. Det

var meget lærerigt, og jeg fik et

hurtigt indblik i hvad hvert parti

mener. Det var den helt rigtige måde at

slutte af på mener jeg

Jeg selv er og bliver meget positivt

overasket, og glad for hvad resultatet

endte ud med, for selv om det ikke var

min gruppe der vandt (Ø) men der imod

Venstre, havde alle det godt med deres

præstation, og stod tilbage med en god

visdom om hvad hvert parti står inde

for, og mener.

Skrevet af Malte Løvgren. 8 Kl.
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Bålhytten er nu færdig!

Bålhytten er meget flot og vi vil helt sikkert få stor glæde af den. I skulle tage og gå ned

og kikke ……

En stor tak til Michael O, Jan B, Casper, Tom og Kim og vores fotograf Jan.

Vi vil nu søge penge i naturstyrelsen til nogle rustikke bord-bænkesæt.

Tak til Lars Lehmann for ideen.

Stefan
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