
19. juni 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 827 

    

Næste uge: 
22. juni 

 

23. juni 

25. juni 

26. juni 

 

 

 

 

 
5.kl. på besøg hos Clark 

Kl. 8.00 – 13.00 

Lærermøde 

Dimissionsfest kl.18.00 

Sidste skoledag 
(alle møder kl. 8.30) 

Mærkedag: 
21. juni 

23. juni 

26. juni 

 

 

 

 

 
Agnes  2.kl. 

Alexander  1.kl. 

Mille  1.kl.  

Mathias  4.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

Husk: at aflevere omsorgssedler inden sommerferien. 
 

 

                     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

    Rigtig god weekend og Sankt Hans til jer alle  

 
 

                     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Arbejdslørdag 
TAK til alle fremmødte,  for en fantastisk indsats på vores ”arbejdslørdag” der blev bl.a. 

malet, luget ukrudt, lagt fliser, sat hegn op, ordnet sandkasse , pudset facade og meget 

meget mere – alt sammen i en rigtig hyggelig atmosfære med mulighed for en god frokost 

til. 

Alt sammen med til at give vores børn de bedste forhold. 

Hilsen  

Hans 



 

BOGAFLEVERING   
Bogaflevering foregår til faglærerne.  

Vær omhyggelige med at få afleveret alle skolens bøger. 

Vi skal gøre op, hvor mange bøger vi mangler og foretage nye 

indkøb.  

 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

HUSK OGSÅ AT…. 
Alle garderober skal tømmes helt når I går hjem på sommerferie, alle børn får nemlig en 

ny plads efter ferien. 

 

 

 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

LEJRSKOLER i næste skoleår – uge 34 for alle. 
Lille indskoling - bh.kl. & 1.kl – skal overnatte på skolen 

Store indskoling - 2.-3.kl. – skal til Æbleværkstedet Nonnetit i Atterup 

4.- 5.kl. –  skal Svendborg/Tåsinge 

6.- 7.kl. – skal til Bornholm 

8.- 9.kl. –  skal på tur til Herning 

 

I hører mere om lejrskolerne fra hjemgruppelærerne i ugebrevene. 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
 
Nye elever: vi siger nu officielt velkommen i flokken til Anna og Hjalte i 1. klasse samt 

Rasmus i 6. klasse, efter de nu har prøvet at gå her lidt  - også velkommen til familierne. 

    

 
  



VALLEKILDE-HØRVE FRISKOLE 

Ferieplan 2015 – 2016 

 

Første skoledag 09. august 15   SØNDAG 

 

Efterårsferie 10.oktober 15  18. oktober 15 

 

Juleferie 19. december 15  04. januar 16 
skole igen tirsdag 
05.01.16. 

 

Vinterferie 13. februar 16  21. februar 16 

 

Påskeferie 19. marts 16  29.marts 16 

 

St. bededag 22.april 16.   

 

Kr. himmelfart 05.maj 16  08.maj 16 

 

Pinseferie 14.maj 16  16.maj 16 

 

    

Sommerferie start 24.juni 16   

 

 

Alle dage er incl.  

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 05.febraur 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



TIL ALLE HJEM  
 

HUSK : mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i den sidste uge er hjemgruppedage  

a’ 5 lek. fra kl. 08.05 - 13.00 
 

1. Den sidste skoledag inden ferien – fredag den 26.juni 2015 
 

Alle møder kl. 8.30 – 12.00 
8.30 – 10.00 Morgensang og overrækkelse af eksamensbeviser til 9.kl. – hvis det bliver 

nødvendigt bliver der en lille pause midtvejs. 

   Forældre er meget velkomne. 

 

10.15  – 11.15 I hjemgrupperne – oprydning og hygge 

 

11.20-11.45 Oprykning  

 

11.45 – 12.00 SOMMERFERIEFARVEL 
 

Pasningsordning som sædvanlig til kl. 16.00. 

 

2. Første skoledag efter ferien er søndag den 9. august 2015 
(Alle børn får en fridag i stedet for denne dag – derfor er der mødepligt) 

 

Alle – elever og forældre – mødes til ”frokost i det grønne”. 

 

12.00  ”Morgensang” med meddelelser – på asfaltbanen 

 

     12.10 – 15.00 Alle familier møder op med frokostkurv m.v. samt et  tæppe  til at sidde på. 

Vi mødes, spiser vores medbragte mad, snakker og hygger os og leger –  

især får vi hilst på ”de nye i flokken”. 

Skulle vejret være dårligt, så går vi ind i klasserne. 

OBS - Grillen vil være tændt! 
 

3. Første undervisningsdag - Mandag den 10. august 2015 – hjemgruppedag  
 

Mødetid: kl. 08.05 

08.10: Morgensang – alle der har mulighed for at blive til morgensang er 

velkommen. 

 Den nye børnehaveklasses forældre er velkommen til at blive, og efter 

morgensang vil der være kaffe i Baunen. 

 

8.20 – 12.15 Hjemgruppetimer. 

 

Resten af ugen er hjemmegruppeuge – alle møder fra kl. 08.05 – 13.00 
Pasningsordning som sædvanlig fra kl. 13.00- 17.00 (fredag kl. 16.00) 

 

GOD FERIE OG PÅ GLÆDELIGT GENSYN 

Mange hilsner personalet 



FRIVILLIG MUSIK 
Skoleåret 15/16 

      
Kære alle børn i 4. til 9. klasse. 

Næste skoleår tilbyder vi igen FRIVILLIG MUSIK. 

Vi kender endnu ikke tidspunkterne og størrelserne på holdene, så derfor 
ønsker vi bare at se, om I er interesserede i at deltage. 

Nedenstående tilmelding er altså ikke bindende men bedes afleveret til 
gruppelærer senest d. 25. juni 2015.  

Hilsen Anna Karina  

……………………………………………………………..klip…………… 

FRIVILLIG MUSIK (interesse) – ikke bindende tilmelding 

Band 4. klasse ______                                         Band 5. klasse ______ 

 

Band 6. klasse ______                                         Band 7.-9. klasse ______ 

 

____________________         ________        ______________________   
               Navn                            Klasse                Forældreunderskrift  

                             

 



Børnekor på Vallekilde-Hørve Friskole 
 

Børnekoret på VHF (bh.kl.-3.kl.) holdt en fantastisk  ”afrikansk” afslutningskoncert 

torsdag eftermiddag. 

Det var forrygende, at opleve koret for fuld udblæsning på afrikansk – en stor tak for et 

beundringsværdigt arbejde med børnene til Christoffer Noelsøe og tak for det gode 

initiativ vedrørende oprettelsen af koret til Louise Jacobsen ( mor til Thilde i bh.kl.). 

Hilsen  

Hans 

 

 
 

Se flere billeder på skoles hjemmeside - fotogalleri 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde 17. juni 2015 

- Personalet på VHF har genvalgt Henrik Kiowsky som deres 

medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, for endnu et år. 

 

- Datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder er godkendt og kan ses i ”den gule 

folder”, som kommer med børnene hjem når vi starter det nye skoleår i august. 

 

- Tak for en god og produktiv arbejdslørdag den 13. juni 15 – både på skolen og i 

Skovbørnehaven. 

 

- Vedrørende visionsarbejdet arbejder bestyrelsen videre med strategien, og det 

første arbejdspunkt vedr. skolens ”to ben” natur og musik. 

 

- Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie  

 



Skolepenge + SFO betaling 

Pr. 01.08.2015 
 

Takster SFO 

Skolepenge Morgen 14.30 15.30 16.30 17.00 
1.245,00 243,00 485,00 647,00 808,00 889,00 

Der gives søskendemoderation på ældste barn/børn, og er hhv. 15 og 30 % på andet og 

tredje barn, mens børn ud over det tredje er gratis. 

Eksempler – månedlig 

betaling  
1. Et barn i 

mellem/overbygningen 

1.245,00 

2. Et barn i indskolingen med 

SFO til 14.30 

1.730,00 

3. Et barn i indskolingen med 

SFO til 17.00 + morgen 

SFO 

2.377,00 

4. To børn i indskolingen 

med SFO til 15.30 + 

morgen SFO 

3.949,00 

5. Et indskolingsbarn (SFO 

15.30) og et barn i 

mellem/overbygningsbarn 

2.950,00 

6. To børn i indskolingen 

(SFO 14.30 + morgen 

SFO) og et barn i 

mellem/overbygningsbarn 

4.521.00 

7. Tre børn i 

mellem/overbygningsbarn 

3.174,50 

 

 

 

 

 

 

 



SKOLEFRITIDSORDNINGEN åben på alle skoledage. 

SFO er åben på alle skoledage samt i ugerne 26,27 samt 31. (skoleåret 2015-

2016). 

Det betyder at SFO ikke har åbent i skoleferie (efterårsferie (uge 42) – juleferie, 

vinterferie (uge 7) og dagene op til påsken); på nær de tre nævnte uger af 

sommerferien. 

 

Tilmelding til ferie senest 14 dage før ferien starter. 

Pasningen er åben kl.6.30-8.00. og fra skoledagens slut til 17.00 (fredag dog kl.16.00). 

 Personale:  

Nina Kirk, Pernille Højland-Henriksen, Maria Skovbjerg Jensen, Mikael Bækkel og 

Lene Petersen SFO-morgen. 

 

HVEM: 

Alle kan benytte ordningen, men den henvender sig primært til elever fra bh.kl.-3.kl. Går 

man i bh.kl.-3.kl. og møder før kl.7.55 betragtes man som morgenpasningsbarn og skal 

således tilmeldes ordningen. 

Vedrørende betaling: 

Betalingen forfalder d.5.i hver måned – dog juli betalingsfri. 

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes fremsendes der rykker og ved 2 rykker 

pålægges der et gebyr på kr.100,00. 

Såfremt der ikke indgår betaling efter 2.rykker overgår sagen til skolens bestyrelse. 

Såfremt der ingen betaling eller aftales indgås - overgår sagen herefter til inkasso. 

 

INDMELDELSESGEBYR: 

Kr.1.500,00 – der indbetales kr.1.000,00 når man har sagt ja-tak til en plads – i okt.mdr. 

året før barnet starter indbetales der kr.500,00 som den sidste del af 

indmeldelsesgebyret. 

 

Opsigelse eller ændringer:  

30 dages varsel til den 1. i måneden.  

 

 

 





 

                    En dejlig uge i Spireloppen er ved at nå til vejs ende.  

Vejret har været meget skiftende, det har mest mindet om efterår, selvom 

vi er langt ind i sommermåneden. Vi har både haft sol, regn og blæsevejr. 

Børnene har hygget sig med rollespilskrige, gemmelege, smatkager,  

fodboldkampe og på basket banen er der blevet spillet ”lagkage” 

 I onsdags var der afslutningshygge tur for 3. og 4. klasserne. Vi var i Mega-

bowl i Holbæk, hvor der virkelig blev festet med højt humør. Der blev 

bowlet, drukket, skålet, holdt taler, spist is og popcorn, leget i legeland, 

spillet air hockey og kæmpet i sumobrydning.  

Til sidst blev der spist burgere med pommes frites til.  

Derefter blev en flok trætte børn hentet af forældre og turen gik hjem.  

Vi vil sige stor tak til de forældre, som lagde bil til og hentede børn hjem    

  fra Holbæk. 

Imens vi var på tur agerede Charlotte, Maibritt, Marianne og Niklas pædagoger i 

Spireloppen. Sammen med Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse blev der hygget med film og 

vinduesmaling.  

Vi vil gerne sige stor tak til jer fordi I passede godt på SFO og børn mens vi var væk. 

På næste fredag den 26. juni har vi legetøjsdag og forældrekaffe. 

 

                                    

Rigtig god weekend 

Fra Spireloppen


