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Fredagsbrev nr. 806 

    

Næste uge: 
10. januar  

11. januar  

12. januar 

13. januar 

15. januar 

 
 

 

 
Baunen udlejet 

Baunen udlejet 

Spireloppen – musikfestival 

Velkomstaften kom.bh.kl. 

NR – RR-netværk kl. 13-16 

 

Mærkedag: 
10. januar 

 

12. januar 

 

13. januar  

14. januar  

 
Lucas  bh.kl.  

Freja F  6.kl.  

Laura P  8.kl.  

Nicolai  9.kl.  

Liv  bh.kl.  

Gabriella  5.kl.  

Mads 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Velkommen tilbage efter jul og nytår – vi håber, alle har haft en fantastisk juleferie 

og at alle er kommet godt og ikke mindst sikkert ind i det nye år.  

Vi ser med optimisme frem til et år 2015, hvor vi sammen vil udvikle og drive vores 

gode skole. 

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Vi har desværre stadig lus på skolen – så tjek jeres børn i weekenden. 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Vedrørende Generalforsamlingen torsdag den 22. april 2015 – indkomne forslag ! 

Vi minder om, at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyelsen 

i hænde senest den 1. februar 2015. 

Hilsen Bestyrelsen 

 



 

 

Nyt fra kontoret  

 
 

Godt Nytår – håber alle har haft en dejlig ferie. 

 

 

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2014-15. 

Skolen har nu modtaget tilskud til dækning af udgifter til bus og/eller tog i skoleåret 

2014/15. 

Skolens tilskud er nedsat væsentligt – så vi har valgt at udbetale tilskud til de elever der 

bor indenfor følgende afstande: 

 

AFSTAND mellem skole – hjem: 

Børnehaveklasse – 3.kl.  mindst 2.6 km – max. 12.5 km. 

4.-5.-6.kl.   mindst 6,1 km. – max. 16 km. 

7.-8.-9.kl.   mindst 7,1 km – max. 16.km. 

 

Tilskuddet gives til befordring mellem skole og elevens bopælsadresse. 

Tilskuddet ydes til befordring med billigste befordringsmiddel. 

 

Tilskuddet udbetales ved at fremvise buskort i form af månedskort  eller rejsekort.  

Der ydes ikke tilskud til befordring ved brug af egen bil. 

Beløbet indsættes på forældres bankkonto, medbring derfor venligst jeres bank konto 

oplysninger. 

 

I er også meget velkommen til at sende jeres dokumentationer og bank oplysninger via 

skolens mail: vh.friskole.305015@skolekom.dk  

 

Kontakt Helle på kontoret: 

tlf.nr. 59656834 tast 1 - dagligt ml.kl.08.00-14.00. 

 

 

Helle Lerche 

Skolesekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vh.friskole.305015@skolekom.dk


 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Først et rigtig godt nytår til jer Alle. Håber i alle er kommet godt ind i 2015.  

 

Denne uge har vi brugt på at vænne os til at være tilbage fra ferie. Der er blevet hygget, 

spillet spil.  

Vores udedag blev til en inde dag med film og lækker risret. 

Som traditionen tro har vi vores sang/musik festival i januar. 

Vi starter op på mandag den 12. januar 2015 med at finde 

musik og danne grupper mm.  

 

Så sæt X i kalenderne den 22. januar 2015 og kom og se 

vores koncert kl 15.00. 

I denne forbindelse må alle blive til koncerten slutter 

ligegyldig hvilken hjemtid man har. 

 

 

 

Da de næste uger vil være fyldt med sang og musik, har vi valgt at 

vores café møder holder en pause, og næste café møde vil derfor 

først være den 29. januar, som vil være for pigerne i 2. klasse, den 5. 

februar tager vi så et café møde med drengene i 2. klasse. 

 

Vi opfordre igen til at opdaterer jeres børns garderober, det er en 

kold og våd tid vi er inde i og der kan gå en del skiftetøj til.   

 

 

 

 

Vi vil i den næste tid kæmpe for, at vi igen husker at fodtøj skal tages af i 

indgangspartiet og bæres til ens pladser, da vi har en del smat på gangene. Det vil være 

en fantastisk hjælp, hvis I også vil fortælle jeres børn det.  

 

 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen 
 


