
27.februar 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 812 

    

Næste uge: 
27.-28.februar 

02.marts 

03.marts   

07.marts 

 
 

 

 

Udlejning Baunen 

”Fælleemne Grundtvig” 

Læringsfestival for lærer 

Bestyrelsen ”Visionsarb. 

Mærkedag: 
02.marts 

 

 

Lotte M.  

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

OBS OBS –  

Tilmelding senest den 02.marts 2015 

 

Dansk Friskoleforenings Landsmøde den 18.-19.april 2015 –  

afholdes på Comwell i Kolding. 

 

Bestyrelsen har på budgettet afsat midler til, at vi kan sende repræsentanter til 

landsmødet.  

 

se invitaiton og program i fredagsbrev nr.808. 

  

Jeg hører gerne hurtigst muligt fra interesserede – det ville være skønt, hvis nogle af 

jer forældre, der ikke sidder i bestyrelsen også tilmeldte jer – det er rigtigt hyggeligt. 

TILMELDING TIL vores kontor – så sender vi alle tilmeldingerne. 

 

Hilsen Hans 

 

 

 
  

 



 

 

 

Anderledes skoledag tirsdag den 03.marts 2015. 
 

Tirsdag d. 3. marts bliver en anderledes skoledag da ca. halvdelen af lærerne er afsted 

til den årlige ”læringsfestival” i København, hvor de kan se nye tendenser og få 

inspiration vedr. læring.  

Lærere der er afsted i år: Thomas, Mads, Anne, Lotte M og Nille ( den anden halvdel af 

lærerne var afsted sidste år) – det betyder at skoledagen bliver noget anderledes denne 

dag.  

 

Som udgangspunkt møder alle elever denne dag kl. 8.05 – 13.00 – medmindre de ville 

have tidligere fri. 

Bh. 1. og 3. kl går i SFO kl. 12.15 som de plejer. 

 

Fordelingen mellem klasser og lærere er som følger:  

BH., 1.og 2.klasse har Bodil og Alex 

3., 4., og 5. har Chenny og Henrik  

6. og 7. har Palle 

8. og 9. klasse har Clark, Lotte D og Dorte. 

 

Se i øvrigt ugebreve for yderlig information. 

 

Lykønskning 
I den forgangne uge har vi fejret Mikael (sfo) 40 års fødselsdag 

Samt Dorte der kunne fejre kobberbryllup i tirsdags - stort tillykke til begge. 

 

Debataften. 
Skolen holdt sin årlige debataften torsdag aften, hvor emnet var kommunikation.  

De fremmødte fik en god dialog om emnet og givet noget input til videre bearbejdelse i 

bestyrelsen. 

 

Vi måtte desværre også konstatere et noget beskedent fremmøde til arrangementet, 23 

familier var repræsenteret. Det giver selvfølgelig anledning til overvejelser om, hvordan 

vi i fremtiden kan mobilisere flere til at deltage i sådan et arrangement som vi som skole 

finder vigtigt.  

 

 

Hans 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skolens kalender på hjemmeside 
Vi beklager meget, men skolens kalender på hjemmesiden er ”ude af drift”, vi arbejder 

stadigvæk på at få dette løst. 

 

Aktivitetskalender 2014/2015. 
 
Marts 2015  

2. Fælles emne ”Grundtvig” uge 10 

9. Fælles emne ”Grundtvig” uge 11 

10. Lærermøde 

13. Café-aften 

16. Fælles emne ”Grundtvig” uge 12 

17. Lærermøde 

21. Pæd.dag  

23. 8.kl. – INTRO  

25. Bestyrelsesmøde 

28. Påskeferie 

April 2015  

7. I skole igen + Forældremøde ml.gr. 

13. – 17. 7.kl. til Slovenien 

14. Lærermøde 

22. Generalforsamling kl.19.00 

28. Lærermøde 

29. Bestyrelsesmøde 

30. Spireloppen forestilling 

Maj 2015  

1. St.bededag - Fri 

4. Skr. prøve – Diktat og læseprøve 

5. Skr. prøve – Matematik -færdig 

6. Skr. prøve  - Stil 

7. Skr. prøve – Matematik - problem 

8. Skr. prøve – Engelsk (udtræk) 

11. Skr. prøve - Tysk (udtræk) 

12. Lærermøde 

13. Skr. prøve – Bio + Geo (udtræk) 

14. Kr. himmelfart  - Fri 

15. Fri 

18.-22. Majfest uge   

22.  Majfest arr. om aftenen 

25. Pinsedag - Fri 

26. Lærermøde 

27. Spireloppen – dyredag + Bestyrelsesmøde 

28. Spireloppen - dyredag 

30. – 31. Spireloppen - pæd. weekend. 

 

 



 

 

Vedr. Sygdom – husk besked til skolen. 

 
Der føres ved protokol dagligt kontrol med, at eleverne er til stede i undervisningen. 

Protokollen skal angive følgende om grunden til fraværet: 

o sygdom eller lignende 

o Ekstraordinært fravær  

 

Uanset hvad fraværet skyldes skal dette meddeles af forældre/værge til friskolen.  

o Ved sygdom eller lignende kontaktes kontoret (eller kontaktlærer) om 

morgenen eller hurtigst muligt og hver dag frem til eleven er frisk igen. 

 
Kontoret fra kl.07.50 : 59 65 68 34 - tast 1 eller 

Sygemelding af børn fra kl. 6.30 til Spireloppen: lokal 3 

 
 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Børnekor på VH-Friskole? 

 
 

 

Kære alle børn (og forældre) i bh, 1., 2., 3., og 4. klasse 

 

Det er stadig muligt at melde sig som interesseret (helt uforpligtende) i børnekoret på 

Vallekilde-Hørve Friskole. 
 Læg en seddel i ’børnekorskuverten’ på opslagstavlen i SFO’en eller 

 Send en mail til: louisebrings@hotmail.com eller 

 Send en sms til Louise på: 2224 9940 

Der er allerede mange børn, der har vist interesse i at være med i koret. Når yderligere 

en håndfuld eller to sangglade børn har tilmeldt sig, vil vi hurtigst muligt forsøge at finde 

den rette lærer. 

 

Bedste hilsner fra  

Louise & Jakob, forældre til Thilde i bh-klassen 

 
 

mailto:louisebrings@hotmail.com


 

 

 

Det har været en uge med masser af solskin og flot vejr.  

Vi er ikke i tvivl foråret er på vej. 

 

 

 

Børnene har nydt det og, der er blevet leget meget 

forskelligt. Der er blevet spillet fodbold, tennis, bygget 

sandkager, leget rollespil og kastet med hulahopringe. 

Flere af 3. klasserne har brugt rigtig mange timer på, at 

bygge nogle meget flotte huler i skovområdet. 

 

På vores udedag tog vi skakspillene med udendørs, så 

træningen kunne forsætte.  

Husk det er på mandag den 02.marts 2015 - den store turnering vil blive afholdt. De 

børn, der deltager skal først afhentes efter kl. 15.30, når Spireloppens store skakmester 

er fundet.   

 

Børnene og Nina har haft gang i det helt store bageri, der er blevet bagt gode kager. 

Glæd jer til, at smage dem til forældrekaffen.     

Der er blevet afholdt cafémøde for drengene i 2. klasse, 

det gik godt.  

 

Næste torsdag den 05.marts 2015 vil der blive afholdt 

cafémøde for pigerne i 1. klasse. 

 

I ønskes alle en rigtig god weekend 

Fra SFO Spireloppen.  

 

 

 

 

 
 

                                                                

Husk i dag fredag forældrekaffe – 

køb kage tag gerne med hjem. 
 


