
29. maj 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 824 

    

Næste uge: 
30. + 31. maj  

01. juni 

02. juni 

 

03. juni 

 

 

04.juni 

04. juni 

05. juni 

 

6. juni 

 
SFO pæd. weekend 

Besøg af kom.bh.kl./Opryk. 

Besøg af kom.bh.kl./Opryk. 

Forældremøde kom.bh.kl. 

Tandpleje bh.kl. 

Dansk Mdt.prøve 9.kl. 

HL kursus kl. 8-16 

Dansk Mdt. Prøve 9.kl. 

SFO – strandtur 

Grundlovsdag – Fri 

(Skole og SFO lukket) 

Udlejning baunen 

Mærkedag: 
01. juni 

 

02. juni 

 

04. juni 

 

 

 

 

 

 

Cecilie  2.kl.  

Caja  5.kl.  

Mads  6.kl. 

Mads  7.kl . 

Magnus  5.kl.  

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 

 

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2015 – 9.klasse 
 

3. og 4. 

juni 

2015 

Dansk  

 
Lotte 

Djursner 

Lykke 

Møller 

Nordskolen 

9.kl. 20 

stk. 

11. og 

12. juni 

2015 

Fysik/Kemi 

 

Clark Pratt Christian G 

Rørvig 

Friskole 

9.kl. 20 

stk. 

16. og 

17. juni 

2015 

Engelsk Lotte 

Djursner 

 

Yvonne 

Wielandt 

Rørvig 

Friskole 

9.kl. 20 

stk. 

OBS – mobiler må ikke medtages i prøvelokalet 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gruppelærere for kommende skoleår 2015-16. 
Bh.kl. :Bodil – 1.kl.:Anne – 2.kl. : Mads – 3. kl. :Thomas – 4.kl.: Alex/Pauline. – 5.kl.: Chenny – 

6.kl.:Henrik – 7.kl.: Palle – 8.kl. : Lotte – 9.kl. : Dorte 

 

 

7. klasse i overbygningen fra kommende skoleår. 
Vi har efter grundig overvejelse og drøftelse med bestyrelsen besluttet, at 7. klasse fra 

kommende skoleår skal være en del af overbygningen.   

Efter en årrække som en del af mellemgruppen har vi konstateret, at 7. klasse langt hen 

af vejen er en ”mellem” klasse, på mange måder klar til overbygning og på andre områder 

har fordel af at være en del af mellemgruppen.  

Vi har dog vurderet at samlet set er der mest der taler for at være en del af 

overbygningen – fagligt/pædagogisk er der mere der peger ”opad” og det kan også være 

sundt med nogle forventninger til de unge mennesker. 

7. klasse vil dog også i forskellige sammenhænge arbejde sammen med 6. klasse, f.eks. 

skal de næste skoleår have sundhed og bevægelse sammen, (den planlagte lejrskole vil 

også foregå sammen med 6. klasse). 

En anden vigtig del er det sociale liv, hvor 7. klasse jo bor sammen med 8. og 9.klasse. lige 

nu gælder der forskellige regler da 7. klasse jo er en del af mellemgruppen, hvilket har 

vist sig ikke at være hensigtsmæssigt – så derfor dette ”ryk” til overbygningen. 

 

 

Majfest – majfestival. 

Vi siger tak for den store opbakning som alle I fremmødte gav til vores majfestival. 

Børn, unge og voksne gjorde på de forskellige værksteder det hele muligt –  

 

Tak til lærere og pædagoger for nytænkning og arbejdsomhed, og et stort tak til telt-

holdet som rejste vores majfest-telt. 

 

Vi siger en stor tak til Dragsholm Revyen der venligst udlånte lys og lydudstyr og til 

Vallekilde-Hørve Fritidscenter for udlån af scene. 

 

En uge og et arrangement vi alle, børn og voksne kan være stolte af. 

 

Hans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetskalender  
Juni 2015  

1. Besøg af kom.bh.kl.  + oprykning 

2. Besøg af kom, bh.kl.  + oprykning 

 Forældremøde kommende bh.kl. kl.19.00 

 Dansemøde kl. 15.00 

3. Tandpleje bh.kl.  

4. Spireloppen strandtur 

5. Grundlovsdag – Fri – Skole og SFO lukket. 

6. Udlej. Baunen 

9. Lærermøde + P-møde 

11. Lejrskole bh.kl. + 1.kl.  

12. Lejrskole bh.kl. + 1.kl. 

13. Arbejdslørdag kl. 10.00 – 15.00 

17. Spireloppen tur med 3.kl 

 Bestyrelsesmøde 

19. 9.kl. sidste skoledag 

 Baunen 6.kl. - Gallafest 

23. Lærermøde 

25. Dimissionsfest kl.18.00 

26. Sidste skoledag 

27. ELEVER SOMMERFERIE 

Fra Bestyrelsesmødet den 27. maj 2015 

 
- Økonomien for indeværende år er gennemgået og det ser fornuftigt ud 

 

- En stor tak til skolen for en dejlig Majfest, for lærernes engagement og for at 

videreudvikle Majfesten. 

 

- Skovbørnehavens forældremøde den 18.05.15 var godt besøgt.  Det store 

fremmøde og den gode dialog vidner om et stort og sundt forældreengagement 

 

- Alle landets frie skoler har fået besked fra Undervisningsministeriet om at 

skolerne skal tilbagebetale 1 % af deres statstilskud i finansåret 2015, da man har 

vurderet at løn- og prisudviklingen ikke har udviklet sig som forventet (den har 

været lavere end forventet). 

         Det betyder for vores skole, at vi skal tilbagebetale ca. kr. 69.000,00.  

         Det er en ærgerlig situation  at stille skolerne i, men heldigvis har VHF   

         en god og sund økonomi, og vi forventer at det kan holdes indenfor  

         budgetrammen. 

 

- Bestyrelsen er kommet godt i gang med visionsarbejde, og har valgt at arbejde ud 

fra disse tre overordnede spor – Relationer, Læring og Udvikling 

     Nille 



Arbejdslørdag 
den 13. juni 2015 kl. 10.00 – 15.00 

Kom og vær med til VHF’s arbejdslørdag. 

Vi håber, at en masse børn og forældre har mulighed for at  

deltage denne dag, så vi kan få lavet en masse og hygget os sammen.  

Har I kun mulighed for at deltage noget af dagen, er det også en stor hjælp. 

 

Dagen vil starte med orientering og fordeling af de arbejdsopgaver der er. Thomas og Stig sørger for, at 

alle har noget at lave på dagen. Der vil ligesom tidligere år blive hængt plancher op i forhallen, hvor man kan 

skrive sig på.  

Der er arbejdsopgaver, som alle kan deltage i, lige meget hvilken baggrund man kommer med. Der vil være 

alt lige fra at beskære, ordne sø, hugge og stable brænde, div. oprydningsopgaver, luge ukrudt, lægge 

fliser, male-arbejde, oprydning sidst på dagen og mange mange flere opgaver. Husk redskaber og værktøj. 

Det er muligt at købe frokost, som 3. klasse står for at lave. Prisen er 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn.  

Øl og vand kan også købes.  

2. klasse bager kager til alle, når vi trænger til en kaffepause.  

Skolen giver kaffe  

Der er aktiviteter for børnene i løbet af dagen af forskellig art, som 1. klasses forældre arrangerer.  

Søskende er selvfølgelig meget velkomne til at være med. 

Tilmelding skal ske senest mandag den 1. juni 2015 enten på nedenstående tilmelding eller på mail til 

kontoret (vh.friskole.305015@skolekom.dk). 

Venlig hilsen  

Forældre og lærere i indskolingen 

✁------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barnets navn: ________________________ kl. __________________ 

Vi kommer: ________ voksne og _________ børn 

Navne på de voksne der kommer: _____________________________________________ 

Vi kommer desværre ikke:                      Vi medbringer bil og trailer: 

For at vide cirka hvor meget vi skal købe ind, må I meget gerne krydse af nedenfor:  

Vi ønsker at købe frokost:              antal kuverter ____________ 

 

Vi ønsker ikke at købe frokost:  

 

 

 

 

javascript:void(0)
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Arbejdslørdag den 13. juni 2015 
 

Udeopgaver: 
 

Omlastningen:  

Vi har meget brug for, at der er nogen der medbringer trailer og kører på omlastningen 

løbende! 

  

Værktøj:   

Vi har brug for:        Mini-graver, motorsave, haveredskaber! 

         Regn med, at du selv skal have redskaber med :o)  

 

Fliser:                 Fliser v. SFO (under ny overdækning) 

                       Fliser v. Asfaltbane (foran lærerværelset) 10x10 stk. 

 

Fodboldmål:     Reparation (eller udskiftning) af net 

 

Lille fodboldbane:    Planere og rive 

 

Maling: Male pergola (foran SFO) 

                          Male facade v. indgangsparti 

 

Stalden:        Voliere ved stalden fjernes helt 

                          Genetablering af vægge i stalden efter voliere 

                          Planere underlag foran stalden 

 

Omkring søen m.m.    Beskære buske 

                         Rense søen 

 

Luge:       Bøgehække 

                          kolegården 

 
Oprydning:     Indsamling af skrald, skoven m.m. 

 

Brænde:           Væltede træer – tynde ud i skoven ? 

 

Skovbørnehaven: Sandkassen (Michael) 

   Sætte hegn op (udvidelse af skovbørnehavens udeområde) 

   Samle skrald 

 

Inde opgaver: 
Musik:   Rengøring af instrumenter 

    Klaver flyttes fra musik til multirum 

 



 

Program for arbejdslørdag d. 13. Juni 2015 

 

 

 
10:00 
Vi går i gang med arbejdet… 

 

 

 

 

 

 
Børnene fra 2. klasse deler kage ud.  

 
 

 

 

 

 

 

Ca. 12.00-13:00 
Der vil være mulighed for at købe frokost, øl og vand. 

Frokost: børn – 15 kr.,  voksne - 30 kr. 

Vand: 10 kr. 

Øl: 5 kr. 

 

 

 

14:00 – 15:00 
Fælles oprydning og afslutning! 

 

 

 

Husk haveredskaber og værktøj. Arbejdssedlen er hængt op ved kontoret, hvor man 

skriver sig på en opgave. Der vil være forskellige aktiviteter for børnene i løbet af 

dagen. 

 

Vi har brug for, at der er nogen der medbringer trailer og kører på omlastningen 

løbende! 

 

Vel mødt!  

Hilsen Arbejdslørdag-udvalget 

 
 



TILMELDING SPIRELOPPEN – SOMMERFERIE 2015 

(ugerne:27 – 28 og 32) 
 
Spireloppen har åbent mandag til fredag fra kl.7.50-17.00 – fredag dog 16.00. 

Børn der er tilmeldt morgenpasning, kan komme som sædvanlig. 

 

Spireloppen – tilmelding til ”sommerferieugen” (uge 27,28 og 32). 

 

29.06. – 03.07.15 mødetid:  

uge 27: 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

06.07. - 10.07.15 mødetid:  

uge 28 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

03.08.-07.08.15 mødetid:  

uge 32 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 
 

Skolen starter med første skoledag søndag den 9.august 2015. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ELEVNAVN:_____________________________kl:_________ 

 

 

FORÆLDREUNDERSKRIFT:_____________________________________ 

 

Denne seddel afleveres senest fredag den 12. juni 2015 – til SFO eller på kontoret 

lav evt. et kopi til eget ”husker”. 

 

 

 



 

I ugens løb har Spireloppen været forvandlet til en lille zoo. Vi har onsdag og torsdag 

haft årets dyredage.   

Her har vi haft besøg af en masse flotte og nysgerrige dyr som snegle, guldfisk, kaniner, 

marsvin, heste, katte og hunde.  

Der er også sagt pip – pip for vi har vores hel egen fuglerede på et tagerenderør ved 

Stalden, hvor små solsorteunger titter frem.  

 Børnene har hygget sig og nydt at vise deres kæledyr frem. 

 

 

 

 



Strandtur til Høve strand og skov,  
torsdag den 4. juni 2015 

 
Så er det tid til årets store strandtur. Vi tager med en bus fra skolen kl. 12.45, så 

SFO’en lukker denne dag kl. 12.45. 

• Kl. 12.30 henter SFO-personalet børnene i klassen  

• Det er så tid til toiletbesøg og opfyldning af drikkedunk,  

• Børnene tager tøj og skoletaske på og bliver klar til afgang.  Der er ingen tilmelding til 

denne dag, men hører vi ikke andet, så forventer vi, at jeres barn deltager.    

Familien henter deres barn på stranden og har evt. familiens mad eller kaffekurv med og 

hygger sammen med de andre familier.   

Det plejer at være meget hyggeligt.  Børnene skal huske en drikkedunk og tøj efter 

vejrudsigten. Husk solcreme. Der må ikke bades før forældrene kommer.    

 

Vi kan kontaktes på turen på SFO`ens mobil: 24 77 06 90  

 

Kørselsvejledning: 
Nede i bunden af Høve stræde drejes ind til venstre mod Høve camping. Vejen følges til 

en stor parkeringsplads og derefter følges en sti langs vandet ca. 100 m. der kan vi nok 

både høres og ses.  Vi sætter et par flag som I også kan kigge efter.    

                                                                 

 

                                             

                                                   
 

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend 

Fra Spireloppen
 

 


