
14. november 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 800 

    

Næste uge: 
15. november 

17. november 

18. november 
 

20. november 

21. november 

 
Baunen udlejning 

Udveksling sydslesvig  

Åben fremvisning kl. 17 – 18 
(Stilling som pædagog i skovbørnehaven) 

NR – RR-netværk kl. 13 - 16 

Opstart 8.+9.kl.projektopgave 

Overbygningsfest for 

friskoler - Baunen 

Mærkedag: 
16. november 

17. november 

 

 

 
Felina  3.kl. 

Emilia  4.kl. 

 

 
 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

Nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening. 
Det er muligt at få nyhedsbrev fra Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne. 
Ønsker du at abonnere på nyhedsbreve? Tilmeld dig på:  Den frie Skole . 
 

Friskolernes Hus er et sekretariatssamarbejde mellem Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne. 
Se mere på www.friskoler.dk eller www.lilleskolerne.dk. 
 
Venlig hilsen 
Maren Skotte 
Kommunikationsansvarlig 
Friskolernes Hus 
Middelfartvej 77, Båring 
5466 Asperup 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Projektopgave –  
Næste fredag og en uge frem kaster 8.og 9. klasse sig ud i kunsten at lave projektopgave 

– de vil i en uge gruppevis arbejde ud fra fællesemnet ”hjælp”.   

Eleverne vil i projektugen udelukkende arbejde med deres emne og derfor vil de to 

klasser også have særskema i den uge ( se ugebrev for 8.+9.kl.) – vi glæder os til at se de 

spændende produkter/præsentationer. 

Se indbydelse  andetstedes i fredagsbrevet. 

Hans 

 

 

 

http://www.friskoler.dk/da/delt-indhold/nyhedsbrevstilmelding/
http://www.friskoler.dk/
http://www.lilleskolerne.dk/


NU er det (snart) jul… 
 

December nærmer sig med hastige skridt og de første små insisterende kravlenisser er 

allerede dukket op. 

 

Vi skal selvfølgelig også jule igennem på vores skole og det betyder at vi starter 

pakkerindsamlingen til Danmarks længste, største og flotteste PAKKEKALENDER. 

 

Vi håber, at alle har lyst til at deltage og medbringe en, smukt indpakket gave, som skal 

koste 15 – 20 kr.  

Det skal være en gave som både drenge, piger børn og voksne – og- du selv vil blive glad 

for.  

Vi vil bede jer om at undgå slik, chokolade og lign., da der er mange børn som ikke kan tåle 

sukker. 

 

De dejlige gaver skal være afleveret absolut senest til gruppelærer 

torsdag den 27. november 2014. 
 

Skolens chefpakkeophænger Stig, sørger for at pakkerne kommer fint op at hænge 

under loftet på den lange gang ned mod Baunen. 

 

Hilsner fra lærerne 

             

 

 
 

 

 

 



 

Indbydelse til 9. klasses projektfremlæggelser 2014 

 
Kære forældre til børn i 9. klasse, lærere samt børn i 8. klasse. 

 

9. klasse vil gerne fremlægge deres projektopgave torsdag den 27. november 2014.  

Deres overemne i år er ”Hjælp”.  

 

Der afholdes en pause fra kl. 17.30 til 18.00, hvor vi i fællesskab spiser en bid mad, inden 

vi fortsætter aftenens program. 

Derfor bedes I medbringe en lille madkurv med alt det I behøver til egen familie af mad, 

drikke og service.  

 

Vi glæder os til at se jer, 

 

Kærlig hilsen 9. klasse og lærerne  

 

Navn Emne Tidsrum 

Liva Organdonation 15.15-15.30 

Cecilie Hjælpeorganisationer 15.30-15.45 

William Misbrugshjælp 15.45-16.00 

Nikolai og Andreas Hjemløse 16.00-16.25 

Amalie og Nina Velfærdsstaten 16.25-16.50 

Rolf Hjælpeorganisationer 16.50-17.05 

Emma og Dikte Misbrugscentre 17.05-17.30 

 

Aftensmad 17.30-18.00 

 

Sofie Aktiv dødshjælp 18.00-18.15 

Augusta Ældrepleje 18.15-18.30 

Xenia Læger uden grænser 18.30-18.45 

Oliver S og Magnus Nødhjælp 18.45-19.10 

Mikkel og Oliver P Krigsveteraner 19.10-19.35 

Markus og Joakim Hjælpeorganisationer 19.35-20.00 

 

 
 

 



Tiden flyver afsted og inden vi får set os om, tager vi hul på december. Men vi nyder 

først lige november måneds hyggelige og smukke efterår. På trods af støvregn, mørke og 

let tåge, nød vi nogle enkle varme solstråler i tirsdags og derfor kunne vi også rykke 

vores gibstøberi-værksted ud i det skønne efterårsvejr. Vi havde dog en lidt våd og trist 

udedag, så vi rykkede indendørs i varmen og smækkede en film 

på. Vores filmdage 

er i år ikke 

fastlagt, da vi har 

besluttet at se 

film, når det er 

dårligt vejr, så vi 

f.eks ikke har 

filmdag på en 

dejlig solskinsdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fik en rigtig hyggelig ”udedag” som blev til ”indedag”, med masser af råhygge og små 

juleværksteder. Endnu bedre var det, da Mikael sammen med et par ”køkkenassistenter” 

lavede lækre små minipizzaer til alle.  

Efterlysning: Intet fredagsbrev uden en efterlysning  Til vores lysstøberi har vi brug 

for ”støbeforme” som fx mælkekartoner, små yoghurt-bægre, små konservesdåser (fx 

tomatpure) eller gamle små tekopper.  

Cafemøde: I denne uge havde vi cafémøde med 2 klasses piger, hvor snakken primært gik 

på den generelle trivsel i pigegruppen.  Vi udskyder 2 klasses 

drenge lidt og holder cafemøde med bh. Kl. piger på næste 

torsdag.  

Forældrecafé: Husk allerede nu forældrecafeen den 28. 

november, hvor der denne gang vil være mulighed for at købe 

lækre hjemmelavede bolsjer. Så kom og få en kop kaffe og køb 

julegaverne til bedsteforældrene.  

Bag for en Sag: I øjeblikket sender TV3 en special-udgave af 

Masterchef – nemlig Masterchef Bag for en Sag. Lørdag aften 

sender TV3 også et stort indsamlingsshow med masser af god 

underholdning og musik til fordel for Børns Vilkår og 

BørneTelefonen.  

                                                                                                        En lille hilsen her fra  

                                                                                                      Frk. Poulsen og Fru Dam. 

Rigtig god weekend her fra Spireloppen   


