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KALENDER 

Oktober
07.10. Uge 41: 7. kl.på Bornholm, 8. kl. i praktik og 9. kl. i Berlin.

10.10. Høstfest – trin 1.

11.10. Motionsdag.

14.10. Efterårsferie (uge 42).

22.10. Teater for 0. og 1. kl.

23.10. Bestyrelsesmøde kl. 18.00 – på Højbo.

25.10. Teater for 7. og 8. kl.

November
09.11. Og 10.11. Arbejdsweekend.

12.11. Skole/hjemsamtaler i 2. kl.

15.11. Teater for trin 1.

18.11. Danseteater for trin 1 og 2.

 Bestyrelsesmøde kl. 18.00 – på Højbo.

20.11. Skole/hjemsamtaler i 9. kl.

23.11. og 24.11. Arbejdsweekend.

27.11. Skole/hjemsamtaler i 4. kl.

30.11. Skoledag – Julemarked.

December
04.12. Skole/hjemsamtaler i 4. kl.

09.12. Projekt trin 3 (uge 50).

12.12. Skole/hjemsamtaler i 4. kl.

16.12. Og 17.12. Fremlæggelse trin 3.

19.12. Danskdag på trin 2.

20.12. Juleafslutning.

23.12. Juleferie – til søndag d. 05.01.14.
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Kære forældre.
Et skoleår er startet, og vi er kommet godt i gang i alle grupper-
ne.
Særlig velkommen til de nye, som er startet efter sommerferien, 
som er Maria, vores nye lærer i BH-klassen, og Lone til rengøring 
og pædagogmedhjælp i Klubben. Også velkommen til Josefi ne 6. 
klasse og Tobias 7. klasse.
Jeg håber, I alle fi nder jer godt tilpas på vores skole. 

Facadeisoleringen tager form, og tidsplanen overholdes. Tak for 
jeres tålmodighed i denne forbindelse. Vi forventer, alt er afslut-
tet frem til efterårsferien, og glæder os til at se det fi ne resul-
tat og ikke mindst til besparelserne på forbrugsudgifterne.
Der er mange gode grunde til at begrænse udgifterne, der hvor 
det er muligt. 
En af dem er, at vi nu ved, der bliver beskåret 3 % af statstil-
skuddet fra 2014. 
Vi kan på Højbo være stolte over, vi har en skole med en økono-
misk volume til at klare disse udfordringer.

Skoleåret er som sagt allerede godt i gang, vi har netop afsluttet 
vores fællesemne, som i år blev en fantastisk oplevelse. 
Tak til alle deltagere for en stor og fi n indsats. 

Venlig hilsen Jeanne
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Eventyr 
og nordlys 
over Højbo 
Nordlys og eventyr lå som en magisk stemning 
over Amfiscenen i Bregninge, da elever, lærere 
og forældre sammen tog på en dannelsesrejse 
igennem det nordiske. Fællesemnet som i år 
blev en stor ambitiøs teaterforestilling, endte 
her i en kanon forestilling.

Vi havde alle arbejdet hårdt for at få denne 
forestilling op at stå. Vi satsede højt – og der 
var øjeblikke under forløbet, hvor vi var ved at 
miste troen på, at vi ville når i mål.
Man kan sige at en generalprøve i silende regn, 
hvor tidsplanen skrider og teknikken driller, kan 
få selv den meste positive person til at tvivle. 
Men tvivlen blev gjort til skamme, for det blev 
den mest fantastiske aften og oplevelse.
Det blev en magisk aften, hvor jeg kunne 
mærke mit hjerte blive fyldt af glæde over at 
være til stede, men også stolthed over at vi i 
fællesskab, store som små, havde kunnet få 
denne forestilling op at stå.  Det blev de store 
følelsers aften, alle sanser blev vagt- det var 
bare eventyrligt.

Fællesemne 2013
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Fællesemne 2013

Fremtiden
Gør vi det igen – selvfølgelig gør vi det. For 
hvert år efter fællesemnet for hele skolen, 
som jo er en fast bestanddel af skoleåret, 
er det bare så tydeligt at dette med at 
vi, store som små, er fælles om et stort 
projekt, er rigtig godt for fællesskabet på 
skolen, og er med til at gøre Højbo til den 
skole som vi gerne vil have.
Som trin 3 lærer er det samtidig en 
mulighed for at få lov til at lære nogen af 
de yngre elever bedre at kende, og jeg får 
en bedre forståelse for hvad det er mine 
kollegaer på trin 1 og 2 tumler med i det 
daglige, og de hvad vi på trin 3 tumler 
med, osv. 
 I tiden efter et fællesemne kan jeg 
sjældent gå over gårdspladsen uden der 
er en af eleverne fra trin 1 der råber: Hej 
Johna, se lige her hvad jeg kan eller… Og 
det synes jeg altså er dejligt.
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Fællesemne 2013

Tak til alle
Alle I forældre, ” tidligere forældre” og ” 
tidligere lærere”, skal have en stor tak for den 
hjælp I har ydet, stort som småt. Det er bare 
dejligt at mærke jeres opbakning, og at I er 
friske på at hjælpe, der hvor I kan.
Så tak til alle jer for, at I sammen med os 

og jeres børn fik denne store fantastiske 
forestilling op at stå – og til at vi alle i sidste 
ende blev lidt klogere på det nordiske og alt 
hvad det indeholder.

Fra en rigtig glad og tilfreds viceskoleleder og 
lærer, Johna
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Torsdag den 29. august var 2. og 3. klasse på overnat-

ning.
Vi var på besøg på Audebo pumpestation, til rundvisning 

og foredrag.
Herefter stod den på en dejlig gåtur over dæmningen 

og retur, og herefter gik turen mod Hagested langs 

med afvandingskanalerne.

Tak for en skøn tur og overnatning 

fra 
Sannie, Dorthe, Michael og Troels
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Musikgruppen Folkloric 
Selamta  besøgte Højbo

Den 30 august havde trin 2, i 
forbindelse med et Gimle ar-
rangement, besøg af den  afri-
kanske musikgruppe Folkloric 
Selamta. 

De fi re afrikanere, der 
kommer fra Ggana, blev hen-
tet på Jyderup station og 
startede med at få serveret  
morgenmad på lærerværelset. 

Derefter mødtes hele trin 
2 i salen, hvor afrikanerne 
startede med at vise en dans. 

2. og 3. klasse fi k også lov til 
at se startdansen. 

Derefter skulle hele trin 
2 lære den dans, der skulle 
vises om aftenen i Gimle. Det 
var slet ikke så let, dansen 
bestod af en masse ryste- be-
vægelser. 

Eleverne på trin 2 synes 
både det var sjovt, men også 
hårdt fysisk. Oveni dansen 
skulle der læres nogle afri-
kanske ord, der skulle siges i 
mens der blev danset. Til sidst 
fungerede det hele, og de ele-
ver, der skulle danse om afte-
nen, viste det foran os andre, 
inden det hele var slut. 

En hyggelig dag, og re-
spekt for afrikanernes musi-
ske, rytmiske sans og deres 
gode kondition og udholden-
hed.

Det var frivilligt om man 
ville deltage om aftenen i Gim-
le. Heldigvis var der en del af 
trin 2 eleverne, der gerne ville 
være en del af dette arran-
gement. Og det blev en rigtig 
”fed” aften både for elever og 
forældre.

Tak til Gimle for arrange-
mentet og samarbejdet.

 At lære at læse er en vigtig del 
af det, man lærer, når man går i 
skole. 

I skolen foregår der mange 
forskellige aktiviteter for at sti-
mulere det enkelte barns læse-
indlæring. Disse aktiviteter er 
med til at udvikle, stabilisere 
og vedligeholde barnets læsning 
igennem hele skoleforløbet. 

Men det er ikke nok, for at 
sikre barnets læseindlæring er 
det vigtigt, at der også arbejdes 
med læsningen i hjemmet, og det 
kan selvfølgelig gøres på mange 
måder. 

Som forældre kan man godt 
savne inspiration både til, hvor-
dan man kan gøre det, men også 
hjælp til at fi nde de rigtige bø-
ger, så læsningen bliver en god 
oplevelse både for børn og voks-
ne.

Derfor har jeg lyst til kort 
at præsentere hjemmeside www.

ordet-fanger.dk 
Bag denne hjemmeside – der 

nu er blåstemplet af Kulturmini-
steriet, står en gruppe private og 
offentlige personer, der i daglig-
dagen beskæftiger sig med læs-
ning og læring. 

Deres mål er at skabe den 
største og stærkeste indsats for 
læsning i danmarkshistorien. De-
res målsætning er at gøre børn 
og unge til bedre læsere, fordi 
det er så vigtigt for det enkel-
te menneske, da læsning er så 
fundamentalt for tilegnelsen af 
viden. 

De ønsker at inspirere børn 
og unge til aktivt at vælge bogen.  

For at dette skal lykkes, er 
det vigtigt, at man som foræl-
dre viser barnet, hvad bøger er, 
og hvordan man bruger dem. Som 
forældre er man også den, der 
skal give de gode læseoplevelser 
til sit barn, når man læser sam-

men. Man skal inspirere, så bar-
net selv  ønsker at begive sig ind 
i bøgernes verden.

www.Ordet-fanger.dk giver 
det gode råde til forældre: citat:  
”Derfor er det alfa omega hvis 
du kan engagere dig i bøgerne og 
nyde at gå på opdagelse i bøger-
nes verden sammen med dit barn.

 Og derfor er det også helt i 
orden som voksen at vælge bøger 
til og fra, så det, I læser, også 
falder i din smag. Indtil den dag, 
hvor dit barn ikke længere er af-
hængigt af din medvirken og stor 
nok til selv at vælge, hvad han el-
ler hun vil læse.” 

Jeg vil opfordre jer til at be-
søge hjemmesiden, som byder på 
mange spændende og interessan-
te ting om bøger og læsning.

Mvh. Johna, dansklærer trin 3

I bøgernes verden – sammen med dit barn

Afrikanske rytmer besøgte Højbo
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TRIN 3 

Så er skoleåret i fuld gang, og 
der er allerede foregået mangt 
og meget på trin 3.
De nye 7. klassere, er  faldet 
godt til på trin 3, både fagligt, 
socialt og rent fysisk, og nu glæ-
der både de og undertegnede 
sig rigtig meget til at tage på 
lejrtur til  Bornholm. Når dette 
nummer af Højtryk bliver udgi-
vet og læst, skulle vi gerne cykle 
rundt og nyde den bornholmske 
natur. Som tidligere vil vi blive 
indkvarteret på  Sandkaas Fami-
liecamping,  ved Allinge,  i 4 hyt-
ter. Eleverne vil være inddelt i 
3 familier, som  selv skal stå for 
indkøb og madlavning. I løbet af 
ugen skal vi rundt på Bornholm og 
se bl.a. Geologisk Museum, Hel-
ligdomsklipperne, Gudhjem osv., 
og Thomas er selvfølgelig med på 
turen.
I samme periode, uge 41, er 9. 
kl. i Berlin sammen med Peter og 
Helle, og 8. kl. er i praktik.

Så er det Shakespeare tid !
Her efter efterårsferien får 
Højbo  besøg af Robert og  Ruth 
fra Bolton i England. De kommer 
for at lave en Shakespere tea-

terforestilling sammen med vores  
8. og 9. kl. Robert, der er  tidli-
gere  lærer på  vores venskabs-
skole Haper Green School, er nu 
gået på pension, men han  er en 
ildsjæl, som rigtig gerne vil kom-
me og arbejde  med vores elever. 
Jeg er sikker på, at det bliver en 
fantastisk uge, hvor vores elever 
virkelig vil få brugt de engelske 
gloser.

Praktikanter – here they come
Efter efterårsferien vil vi få 
lærerpraktikanter fra Holbæk 
Seminarium. Efter en del år uden 
praktikanter har vi, i de sidste 2 
år, igen haft praktikanter. På trin 
3 glæder vi os til at tage imod 
Patrick ( tidligere Højboelev) og 
Connie. De skal være hos os fra 
uge 43 til 49, og de skal have 7. 
og 8. kl. i dansk, historie og her-
udover skal de  stå for et forløb 
under temaet tro, religion og kri-
stendom.

Vesterlyngen i august
Hvis jeg lige skal slutte af med 
at kaste et blik bagud, så kan jeg 
ikke lade være med at nævne de 
to biologiekskursioner, jeg har 

haft med henholdsvis 8. og 9. 
klasse. Det er bare altid en dej-
lig ting at få undervisningen ud i 
naturen, specielt når det gælder 
biologi. Og så er det altså bare 
fedt -  uanset hvor gammel man 
bliver ( gælder også for mig selv) 
så går der altså lidt selvsving i 
en,  når man står i sine røjsere 
med en ketsjer ved et vandhul og 
fanger den ene mere mærkelige 
skabning efter den anden. 

Trin 3 gav den gas  - atletik – we 
lowe it!!

Som det allersidste vil jeg lige 
nævne vores idrætsdag. Sidste 
fredag I august tog hele trin 3 til 
Holbæk Stadion og lavede atle-
tik. Det var virkelig en fed dag, 
der blev virkelig kæmpet og slidt 
for at  komme lidt længere, lidt 
højere, lidt hurtigere frem.
Pt. har  vi altså en fl ok trin 3 ele-
ver ,der synes, at det er skønt 
at udfordre både sig selv og sine 
kammerater fysisk. Som trin 3 
lærer kan jeg næsten ikke få ar-
mene ned. 

Mvh. Johna 

Vi er godt i gang
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Stemningsbilleder fra overlevelsesturen
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OVERLEVELSESTUR TRIN 3

ATLETIKDAG TRIN 3
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BIOLOGIEKSKURTION TRIN 3
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En lille hilsen fra klubben
 
Klubben er kommet godt i gang efter sommerferien. De nye børnehaveklassebørn er faldet godt til, de

leger på kryds og tværs med hinanden, og har fundet melodien med sal, rulleskøjter, Lego og rolle-

spil m.m., som klubben tilbyder.
Som mange nok har opdaget, har klubben fået en ny medarbejder, som hedder Lone. Hun er her 10 ti-

mer ugentlig. Lone startede i klubben efter sommerferien, velkommen til dig Lone.

Som de tidligere år tilbyder Klubben lektiecafe´, hvor børnene kan lave deres lektier og få voksen-

hjælp. Dette er en stor succes. Mange børn er glade for at have ”overstået lektierne”, så de kan holde

”mere fri” hjemme. Lektiecafeen starter efter efterårsferien.

Klubben har fået 2 nye mooncars af Støtteforeningen, vi siger alle mange tusind tak.

Efter den fantastiske Amfi teaterforestilling har Klubben ligeledes overtaget 3 par stylter, hvilket er 

en stor succes, køen er lang, sådan nogen  ønske vi os fl ere af.

Vi glæder os til endnu et nyt år i vores dejlige klub.

Hilsen Klubben 
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Freya

Rune

Nicoline
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Rune

FreyaNicoline

Ansigtsmaling i klubben

Nanna
Hjalte

En af “sommerklubbens”aktiviteter 
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TEGNINGER TRIN 1

BH-klasse og
1. klasse var i
Kino Den Blå 
Engel og se 
“Otto er et 
næsehorn”
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      VI TAKKER VORES SPONSRER
Bageren i Svebølle

Blomsterværkstedet, Snertinge

Brugsen, Havnsø

Centerfrisør John Olsen, Svebølle

Dagli´ Brugsen, Snertinge

Diva, Jyderup

El-99, Jyderup

Expert, Jyderup

Frisør John, Svebølle

Greta`s Guld, Sølv og Ure, Jyderup

Guldbageren, Jyderup

Havnsø Gravøren, Havnsø

HJ Montage og Renovering, Føllenslev

IT-Zyenergi ApS

Kop og Kande, Jyderup

Lagersalg, Jyderup

Luna´s Univers, Jyderup

Marianne, Jyderup

Matas, Jyderup

Møbelkæden, Mørkøv

Mørkøv Maskinforretning 

NCC, Bregninge

Netto A/S

Nyt Syn, Jyderup

Parma Pizza, Svebølle

Punkt 1, Jyderup

Q-Mobiles, Hellerup

Salon ”La Kris”, Jyderup

Salon Alex, Svebølle

Salon Chic, Jyderup

Salon CityZone, Jyderup

Salon Hair, Jyderup

Snertinge Dyrehospital

Sportigan, Jyderup

Super Brugsen, Svebølle

Superstar Pizza, Svebølle

Susanne, Jyderup

Total Gravering, Havnsø

Urtehjørnet, Jyderup

Zarp Holding, Svebølle

…og en masse søde forældre, som ved 

fælles hjælp gør det muligt!

                      STØT VORE SPONSORER DE STØTTER OS 



ANFA-Islandshestecenter

-  Hestemassage/Pressur

-  Rideskole

-  Undervisning

-  Træning af hest

Anja Fabrin, Bjergsted Byvej 40, 4450

www.anfaishest.dk

Støt
støtteforeningen!

Indryk en annonce
her i bladet.

Højbo’s VennerHøjbo’s Venner

Indryk en annonce her i bladet

- så støtter du

Højbo’s VennerHøjbo’s Venner

- den støtter Højbo Friskole!

Håndlavet

Shampoo og Sæbe

Rene og miljøvenlige produkter med naturlige virkestoffer
Flere forskellige varianter - også børneshampoo

HÅRSHAMPOO
BODYSHAMPOO

HÅNDSÆBE
Nogle urteudtræk er økologiske.

Visse æteriske olier kan vælges økologisk.

Send en mail for produktliste

E-mail: Liiza.andersen@gmail.com

Her kunne din annonce

have stået!

***
Men du kan stadig nå det

-  bladet udkommer en gang

mere i dette skoleår.

                KØBES               
Teaktræ- og palisandermøbler

Vi køber pæne og velholdte møbler, så som:
 - Kommoder
 - Bogreoler (på ben)
 - Lave skænke
 - Toiletmøbler
 - Spiseborde m. stole og div.  småmøbler.

   
KRÆMMERGÅRDEN
Poul – tlf. 20414066



Højbo Friskole, Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev


