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Efter sommerferien lukker VNF dørene op for et 
sted, der fremstår i bedre form, end nogensinde før.   
 
Ny børnehave skaber perfekte rammer for leg, 
udvikling og læring. 
 
Afsked med afgangselever 
 
VNF har fået ny, flot og mere moderne hjemmeside 

2 Bestyrelsen 
ønsker god 
sommer til alle! 

I DETTE NYHEDSBREV: 

 

”Et naturligt sted at lære - et naturligt sted at være" 

Afgangselever 2022 

Nyhedsbrev 
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Efter sommerferien vil bestyrelsen 

arbejde videre med indkomne forslag fra 

generalforsamlingen, hvor der blandt 

andet blev foreslået om VNF kan/vil lave 

mad til børnene. Bestyrelsen vil afsøge 

mulighederne, herunder egnede 

køkkenfaciliteter, personale, økonomi, 

kvalitet m.m. 

Efter sommerferien 

Har I gode ideer til noget, I tænker, bestyrelsen bør 
overveje eller arbejde med fremover, er I altid 
velkomne til at sende forslag. 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommerferie. 

Bestyrelsen har i lang tid brugt mange 

kræfter på at skabe de bedste rammer 

for børn på VNF. Det er derfor en stor 

glæde at den nye børnehavebygning 

endelig står færdig og byggeprojektet nu 

kan afsluttes. Tak for de mange 

hjælpende hænder undervejs. Vi håber, I 

også har kræfter til at hjælpe med de 

sidste opgaver med reetablering af 

legeplads i vuggestuen og oprydning på 

parkeringspladsen. 

 

Der er allerede sat gang i renovering af 

børnehavens "gamle" lokaler, som efter 

en opdatering skal bruges af 

vuggestuen. Vi forventer at børn, 

forældre og personale efter 

sommerferien kan møde ind til de nye 

forhold, og at I alle vil bidrage til at fylde 

de nye rammer ud på den bedst 

tænkelige måde til gavn for vores børn. 

 

Derudover arbejder bestyrelsen med at 

styrke SFO´en, som under og efter 

diverse Corona nedlukninger har haft 

nogle svære vilkår. Der indrettes nye 

lokaler som fremover forbeholdes SFO - i 

de rum vuggestuebørn har brugt hidtil. 

Der opgraderes også på SFO personalet 

med det formål at sikre muligheden for 

igangsættelse af flere aktiviteter ude og 

inde. 

Bestyrelsen ønsker alle 
en god sommer! 

Bestyrelsesformand Per Barup 

Arbejdsdag 
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“Der var enighed om, at det 
skoletilbud vi gerne vil give, 
ikke skal være en kopi af de 
eksisterende folkeskoler. 
Vores ideal er at skabe et 
”nichetilbud” - et sted hvor 
det er rart at være og 
dermed også et sted, hvor 
muligheden for læring 
bliver bedre” 

flere, eller mange timer på at hjælpe VNF - og dermed jer selv 

og jeres børn.  

I skal vide, vi tydeligt på børnene kan mærke en stolthed over 

de projekter, som deres forældre har været med til.  Noget der 

blandt andet giver sig udtryk i, at vores børn er gode til at passe 

på vores sted. 

 

DE FØLER, DET ER DERES STED. 

 

Året har også været brugt til at ”renovere” VNF´s pædagogik og 

arbejdsgange.  

En gruppe bestyrelsesmedlemmer og ansatte har diskuteret 

”den røde tråd” i VNF´s pædagogik. 

Der var enighed om, at det skoletilbud vi gerne vil give, ikke skal 

være en kopi af de eksisterende folkeskoler. Vores ideal er at 

skabe et ”nichetilbud” - et sted hvor det er rart at være og 

dermed også et sted, hvor muligheden for læring bliver bedre. 

Et sted, hvor det er fedt at være nysgerrig, hvor man ikke bare 

møder op for at blive opbevaret, men aktivt deltager i sin egen 

skolegang og hvor det er en selvfølge, man behandler hinanden 

ordentligt. 

Vi mener, at VNF´s fokus skal være en skole, hvor børnene er: 

• en del af et sundt socialt miljø 

• gennemgår en optimal faglig udvikling 

• elever i en skole med en naturfaglig toning 

 

Vi ønsker at tilbyde en skole for de elever, der har ønske om at 

lære noget og som gerne vil gøre sig umage for at være en god 

kammerat. Sådan en skole kan kun blive virkelig i et 

samarbejde mellem forældre, elev og personale. For kun i 

fællesskab kan en god skole blive virkelighed. 

 

Med disse ord skal der lyde en stor tak til alle for endnu et 

spændende år på VNF. 

 

VNF er jo forældrenes sted, og derfor stoler vi på, vi ALTID kan 

regne med forældrenes fulde opbakning, både i tale og i aktiv 

deltagelse i skolens mange forskellige opgaver. 

Og det er takket være jeres arbejde, det er muligt for os, efter 

ferien, at lukke dørene op for et sted, der fremstår i bedre 

form, end nogensinde før.  Tak til alle, der har brugt en eller 

I det skoleår, der nu lakker mod enden, 
har vi brugt mange kræfter på de 
fysiske rammer.  
Vi har bygget nyt, renoveret gammelt 
og udskiftet legepladsen. Nybyggeriet 
blev lagt i hænderne på dygtige lokale 
håndværkere, der har deres store andel 
i, vi nu har en helt ny og fantastisk 
børnehave. Renovering og etablering af 
ny legeplads er derimod klaret af 
personale og forældre i skøn forening.  
 

”Efter sommerferien 
lukker VNF dørene op 
for et sted, der 
fremstår i bedre form, 
end nogensinde før” 

Skoleleder Niels Jørgen Bonde Andersen: 
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Yngste børnehavebarn Villads Callum Urth 
Vinstrup klippede snoren med ældste 
personale Birthe Græsbøll Larsen. 

”Der skabes i de "nye" 
vuggestuerammer mulighed for en 
hverdag med rigtig god plads og 
mere ro. De voksne kan fremover 
bruge deres tid på kerneopgaven 
og meget mindre tid på flytning af 
børn, tøj og barnevogne” 

Ny børnehave giver plads til 
nye vuggestuerammer under 
samlet tag… 

Den nye børnehavebygning blev indviet med sang 
og taler og hurra-råb. 

Når børnehaven får lov til at tage det nye hus i brug, kan vi 

komme i gang med at istandsætte den kommende vuggestue. 

Det bliver supergodt for vuggestuen at komme under samlet 

tag. Der skal friskes op med maling, bones gulve og laves nye 

garderobeforhold. Derudover skal vuggestuens legeplads 

reetableres.  

Der skabes i de "nye" vuggestuerammer mulighed for en 

hverdag med rigtig god plads og mere ro. De voksne kan 

fremover bruge deres tid på kerneopgaven og meget mindre tid 

på flytning af børn, tøj og barnevogne. Det bliver også rigtig 

godt, at der kan skabes endnu mere sammenhæng mellem 

vuggestuen og børnehaven. Vi kommer til at være fysisk 

tættere på hinanden med delt indgang og gårdhave. 

 

Vi regner med at alle kan bydes tilbage fra sommerferien i nye 

rammer. 

 

God sommer til alle 😊  

 Indvielsen af den nye børnehave var en stor fest for alle. Nu er 

det virkelig snart, vi skal flytte over i de nye bygninger. Det 

bliver fantastisk. Vi har ventet længe, og vores tålmodighed er 

virkelig sat på prøve nu, hvor vi kan se hvor godt, det færdige 

resultat er blevet. Vi skal dog lige vente på en 

ibrugtagningstilladelse. 

 

Når vi flytter over i det nye hus, får vi de perfekte rammer for 

leg, udvikling og læring. Vi vil fortsat være en børnehave, som 

vægter udelivet højt, men fremover vil de indendørs rammer 

være et fint supplement til udelivet. Der er i det nye hus god 

plads til børneflokken, og indretningen skaber mange 

muligheder for legekroge og fordybelse i aktiviteter. Der er 

tænkt på det fysiske børnemiljø såsom støjdæmpede lofter, 

udluftning og et roligt udtryk i indretningen.  

 

Vi glæder os vildt meget til at indtage huset og sammen skabe 

et fantastiske sted fyldt med liv, leg og glæde. 

”Når vi flytter over i det nye hus, får vi de 
perfekte rammer for leg, udvikling og 
læring. Vi vil fortsat være en børnehave, 
som vægter udelivet højt, men fremover 
vil de indendørs rammer være et fint 
supplement til udelivet” 

Indvielsen af den nye 

børnehave 

Inge Meling Hansen, leder af Viben: 
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“Vi håber, at VNF har givet 

dem nogle forventninger til 

livet med i bagagen. 

Forventninger om at blive 

behandlet ordentligt, blive 

hørt på – og selv være i 

stand til at lytte 

– også selv om andres 

mening er anderledes end 

ens egen” 

Den sidste uge i skoleåret blev brugt til at få afsluttet et godt skoleforløb. 
 
Tirsdag den 21. juni var hele 5.-6.-7. klasse i Fårup sommerland. Onsdag den 22. juni var der afslutningsfest for 
afgangseleverne, resten af den sammenlæste klasse og deres familier og fredag vil vi fejre elevernes sidste skoledag på 
Vejlernes Naturfriskole bl.a. med billedkavalkade af hele året, rundboldkamp mellem afgangseleverne og de voksne, den 
traditionelle ”god sommerferie slange rundt om 100-årsegen” og selvfølgelig Feriesangen.  

Vi glæder os til at fejre dem - denne skønne flok af forskellige unge mennesker, som vi sender videre ud i livet med lysten til at 
lære, nysgerrighed og kærlighed til fællesskabet. Vi kommer til at savne dem på skolen og håber, de vil komme og besøge os i 
ny og næ.  

Vi har heldigvis tonsvis af minder sammen fra alle vores fælles oplevelser. Forhåbentlig har der været flest gode oplevelser, 
men også oplevelser, der har styrket, modnet og udfordret dem. 

Vi håber, at VNF har givet dem nogle forventninger til livet med i bagagen. 

Forventninger om at blive behandlet ordentligt, blive hørt på – og selv være i stand til at lytte 

– også selv om andres mening er anderledes end ens egen. 

Forventninger om fællesskab, ligeværd, gensidig respekt, dialog, engagement og ikke mindst nærvær. 

Vi håber, VNF har klædt dem på til at blive livsduelige - til at kunne håndtere de udfordringer, livet vil byde dem, og at de er 
rustet til at tackle de nedture, som livets karrusel også giver. 

Vi ønsker dem held og lykke på deres vej ud i livet - de smukke unge mennesker. 

Så blev det tid til at tage afsked med 11 afgangselever og 
dermed også mange skolefamilier, der gennem hele 
skoleforløbet har bakket op om skolen. Nogle familier har 
endda været med helt fra begyndelsen af VNF’s tilblivelse, 
en enkelt sad endda i den allerførste bestyrelse. Vi vil 
gerne sige mange tak for samarbejdet.  

Afsked med afgangselever 

Ditte Henriksen Søndergård: 

Farvel til 11 afgangselever fra Vejlernes Naturfriskole. Vi ønsker dem held og lykke på deres vej ud i 
livet - de smukke unge mennesker. 
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VNF har fået ny, flot og mere moderne hjemmeside – se den 
på www.vejlernesnaturfriskole.dk 
Den nye hjemmeside indeholder efterhånden alt det, der er 
lovkrav om, men den er ikke færdig. Vi opfordrer derfor alle 
jer forældre til at gå ind og se på den og komme med forslag 
og ønsker til, hvad der skal stå på siden. I kan sende jeres 
ønsker til Jane via Viggo eller I kan skrive til 
info@vejlernesnaturfriskole.dk  

VNF har fået ny 
hjemmeside 

Category Name 

Jane Kirk Bundgaard: 

www.vejlernesnaturfriskole.dk 

mailto:info@vejlernesnaturfriskole.dk

