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Næste uge: 
20. januar 

22. januar 

23.januar 

 

 

 

 

 

 

Uge 4 

 
Lærermøde 

SFO – musikfestival 

Nille fri 

 

 

 

 

 

 

Musikundervisning med 

Maud er aflyst  

Mærkedag: 
17. januar 

20. januar  

 

 

21. januar  

23. januar  

 
Simon  7.kl.  

Diva bh.kl. 

Lina  6.kl.  

Anders skovbørnehaven 

Nina  9.kl.  

Thomas – 40 år. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Der er fællesrengøring i 2.kl., den 22. januar 2015.  
Hilsen (Christian og Elena´s forældre) 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Fastelavn 

Torsdag den 05. februar 2015, er der fastelavn og tøndeslagning på 

skolen. Arrangementet er fra klokken 9.00 – 11.00. 

Altså alle møder klokken 8.10, og efter spisepausen er der almindeligt skema. 

Der kommer program for dagen i fredagsbrevet den 23.januar 2015. 

Nille og Hans                                                 

 

 



Sygemelding. 
Jeg skal desværre meddele,  at Dorte som er en af vores overbygningslærere er 

sygemeldt frem til vinterferien – for de berørte klasser - se endvidere ugebrev/ 

papirbrev. 

Hans 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Shelters –  
Skolen har jo en rigtig fin shelters-plads, som vi er glade for bliver brugt – det vi er knap 

så glade for er, at nogen af dem der bruger sheltersne om aftenen/weekender ikke 

rydder op efter sig, med det resultat, at vi finder en del affald og halvtomme 

flasker/dåser med alkohol – det er ikke rart – især ikke på en skole. 

Hvis nogen ved hvem det er eller kender dem der ind imellem holder til ved sheltersne må 

man gerne minde dem om lige at rydde op efter sig – eller henvende sig til undertegnede. 

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

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 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

MUSIKAFTEN på Friskole.  
Torsdag den 29. januar 2015 

kl. 18.00 til k.19.30 

2.+3. KLASSSE  VIPPE-SLAP 

3. KLASSE (FRIV.musikhold) JEG ER DIN MAGISKE FE 

JOANNA 

4. KLASSE (FRIV.musikhold) FRIENDS 

……… 

4. KLASSE VAR DU MED DENGANG 

5. KLASSE (FRIV.musikhold) VI TO 

TITLE 

5. KLASSE  TRY 

INGEN ANDEN END ….. ( ) 

6. KLASSE DON´T 

I SHOT THE SHERIFF 

6. KLASSE (FRIV.musikhold) EVERYTHING I DO 

HEY SOULSISTER 

7.-9. KLASSE (FRIV.musikhold) ALL ABOUT THE BASS 

TREASURE 

I´M SO EXCITED 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vh.friskole.305015@skolekom.dk


 

Så er Spireloppens årlige musikfestival skudt i gang og der grupperes og øves på fuld 

drøn.  Der er ingen tvivl om, at vi alle glæder os til den store forestilling.  

Musikfestivalen er en årlig tradition, som vi holder fast i, da vi virkelig kan se, hvor 

meget børnene der vokser ved at se ”sceneskrækken” i øjnene. Det er skønt at se, 

hvordan børnene udvikler sig igennem processen, hvor diskussioner, kompromisser og også 

frustrationer er en del af forberedelserne. At se, hvordan de i fælleskab får udviklet en 

forestilling, der resulterer i et brag af en fest, giver alle et selvtillidsboost og en stor 

følelse af sejr.  

 

Så husk koncerten på  
torsdag d. 22/1 kl 15.00.  

 

Alle børn må blive, så længe det varer, uanset normal gå-hjem-tid. 

I forbindelse med koncerten optager vi showet, hvor man derefter har mulighed for at 

købe en DVD til en billig penge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har kæmpet en del med sygdom her i starten af året og har 

også haft svært ved at finde vikarer til at dække ind. Derfor 

vælger vi at smække en film på i ny og næ, når vi vurderer at det 

er nødvendigt. Men det kunne være så rart at have nogle 

alternativer, når det hele presser lidt på: Det kunne være 

fantastisk hvis nogen ligger inde med en gammel Wii-maskine med 

sjove spil vi kan/må købe eller gamle dvd’er (Vi er ved at have set 

vores egne igennem et par gange ). 

 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen 

 

HJÆLP !!!!!!! 
Vi mangler én til at styre kameraet, så det ville være 

super fantastisk, hvis en forælder ville hjælpe. Det 

kræver ikke det store arbejde, mest bare at trykke 

”STOP” og ”START” – kamera og udstyr skal vi nok sørge 

for at sætte op og gøre klar! 


