
26. juni 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 828 

    

Næste uge: 
27. juni 

Uge 27 og 28 

 

Uge 32  

5. august 

7. august 

9. august 

10. august 

 
Kollegialt samvær 

Spireloppe åben  

 

Spireloppen åben igen 

Kontoret åbner 

Lærermøde kl. 9.00 – 15.00 

I skole igen (søndag 12.00 -15.00) 

Hjemgr.dag kl. 08.05- 12.15 

Mærkedag: 
10. august 

 

 

 

 
Anne 20 års 

jubilæum 

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

Vi ønsker alle en rigtig god og meget solrig sommerferie 

 
Vi ses igen søndag den 9. august 2015 kl. 12.00 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Dimissionsfest 

Tak til 8. klasses forældre og ikke mindst udvalget der alle stod for maden og at 

køkkenet fungerede til ug. 

Også tak til 8.klasse for at skabe de flotte rammer om denne særlige aften 

Hans 



Dimission juni 2015 

 
Alberte Olskær 

 

 
Andreas Grathwohl 

 
Amalie Jacobsen 

 
Augusta Bruun-

Guassora 

 
Cecilie Rasmussen  

 
Dikte Jensen 

 
Emma Grobb 

 
Joakim Jørgensen 

 
Liva Dongsgaard 

 
Magnus Bauer 

 
Marcus Bendixen 

 
Mikkel Mayn 

 
Nicolai Madsen 

 
Nina Kitamoto 

 
Oliver Petersen 

 
Oliver Storgaard 

 
Rolf Maarup 

 
Sofie Jensen 

 
William Madum 

 
Xenia Breel 

 

Vi skal også sige farvel 

til: 

 

Benjamin  1.kl.  

Falke  8.kl. 

Mark   8.kl.  

Asger  8.kl.  

 

  

Og de voksed´ og de voksed´… 

så meget, at vi nu skal tage afsked 

med disse dejlige unge mennesker. 

 

… Gid de altid holder ved 

held og lykke og få kærligheden med ! 
 

Lars Lilholt 



Billeder fra dimissionsfest 

 

 
 

 
 

Der vil blive lagt flere billeder på skolens hjemmeside – fotogalleri, efter sommerferien. 

 

 

 



Skema for skoleåret 2015-2016 
Alle klasser/børn har i dag fredag fået udleveret deres skema for næste skoleår. 

Skemaerne vil fra mandag kunne ses på skolens hjemmeside. 

 

Mærkedage  
Alex og Clark runder henholdsvis 40 og 50 år her i sommerferien.  

Anne kan til skoleårets start fejre 20 år jubilæum på VHF – de vil alle blive fejret til 

morgensang mandag morgen den 10. august 2015 – alle er velkommen. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Friskolens forældrebank 
Igen i år har I forældre været i gang med alverdens arbejdsopgaver på skolen.  

It, eksamensvagter, madlavning til større arrangementer, vinduespudsning, opsætning af 

cirkustelt, vikardækning både på skolen, i SFO og Skovbørnehaven, diverse 

vedligeholdelsesopgaver rundt omkring på vores skole, træfældning, indbinding af bøger 

og mange mange andre arbejdsopgaver … Det er SÅ dejligt, at vi kan få klaret rigtig 

mange opgaver på denne måde.  

TAK til jer  

  

Til alle nyere forældre vil jeg gøre opmærksom på, at I altid kan sige nej, hvis I får en 

henvendelse fra byggeudvalget, Stig og kontoret – blot I så meddeler, hvornår I kan i 

stedet for. 

Alle skal vide, at det er vigtigt, at vi er parate til dette stykke arbejde – hvad der er 

sparet er tjent til andre dele af skolevirksomheden.  

Jeg håber imidlertid også, at I kan mærke det værdifulde i at være sammen med andre 

forældre i disse sammenhænge. Jeg tror, at det er en afgørende årsag til, at vi sammen 

kan gøre en forskel. 

 

ALLE SKAL HAVE EN MEGET STOR TAK FOR DERES BIDRAG. 

 

 
 

                        
 

Hilsen Hans 

 

 

 

 



Fra skolens kontor  
        

Kontoret er åbent i den kommende uge fra kl. 8.30-14.00   - vi lukker ned fredag den 

3.juli 2015. 

 

Vi er tilbage igen på kontoret onsdag  den 5. august 2015 kl.08.30 

 

Hilsen Kontoret 

Tina, Charlotte og Helle 

 

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

 

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! 
 

 

   

 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 efter skema. 

            

Pasningsordning som sædvanlig fra kl. 13.00- 17.00 

(fredag kl. 16.00) 

 

God ferie og på glædelig gensyn. 

Mange sommer-hilsner personalet 

  



To stolte læsere – tillykke Mads og Victor 

 

 
 

 

 

 



Alexandra 40 ÅR 

Alexandra fylder 40 år den 17. juli 2015. 

Vi fejrer Alexandra til morgensang den 10. august 2015. 

”Stort tillykke – vi håber du får en fantastisk dag.” 

Kærlig hilsen 

fra alle på friskolen 

 

 

               
 
 

Clark 50 ÅR 

Clark fylder 50 år den 15. juli 2015. 

Vi fejrer Clark til morgensang den 10. august 2015. 

”Stort tillykke – vi håber du får en fantastisk dag.” 

Kærlig hilsen 

fra alle på friskolen 

 



 

 

                

Anne Dongsgaard 

20 – års jubilæum 
 

Anne har nu været ansat på friskolen i 20 år, 

så det skal vi selvfølgelig fejre. 

 

Det gør vi mandag den 10. august 2015 

til morgensang i Baunen 

 

Alle, som ønsker at gratulere Anne, er velkomne. 

 

Venlig hilsen 

Hans Brandt 
Skoleleder 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nyt fra IT-udvalget 
 

Skolen arbejder med Windows 365 fra efter sommerferien. 

 

Alle elever og alle personale på skolen er blevet oprettet som brugere i Windows 365 med 

tilsvarende adgang til Windows programmer on-line, muligheden for både at gemme 

arbejdet og kommunikere indbyrdes (også med lektie-afleveringer) og for at bruge de 

samme koder for skolens server, egen e-mail, on-line undervisningsportaler og Windows 

tjenester.  

Det vil betyde at, i den gule folder kommer der en række oplysninger om, hvordan man 

får fat i skolen, SFO, skovbørnehaven og lærerne via nye e-mail adresser samt adgang til 

lektieoplysninger, kalendere for skolen og klasserne, osv. 

 

Skolefamilierne kan eksperimentere lidt i ferien med Windows 365 hvis børnene kan 

huske deres uni-login. Fra enhver computer med Internet adgang (du behøver ikke have 

Windows som operativsystem) gå man ind i https://login.microsoftonline.com 

og hvis uni-login bruger navn er f.eks. olex4558, skriver du olex4558@vhfriskole.dk som 

brugernavn i det første felt og din uni adgangskode i det andet. Derefter har du 

mulighed for at oprette en outlook konto som læreren kan skrive til i løbet af ferien – så 

kan du svare og gemme lærerens e-mail adresse. 

 

Der bliver undervisning i systemet for børnene i denne første skoleuge og flere 

oplysninger kommer efterhånden, da dette system vil fungere lidt som ”skoleintra” som 

mange kender eller har hørt om fra folkeskolen. 

 

På vegne af IT udvalg – og god sommer ! 

Clark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.microsoftonline.com/
mailto:olex4558@vhfriskole.dk


 

 

Ugen har budt på masser af hygge og forskellige lege. 

Hjulene på rulleskøjterne har snurret. Der er bygget ”Super-

tank” i sandkassen. Gummistøvlerne er blevet luftet i vandløbet. 

Shelters, hulerne og skovens gemmesteder er blevet benyttet 

flittigt. Moon-cars har racet afsted, som små formel1 biler. Det 

er blevet slappet af i hængekøjerne. 

Maria har leget bager i køkkenet, hvor der er bagt lækre kager – 

kom og smag dem til forældrekaffe i dag.  

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. 

Vi vil ønske alle dem der går på ferie i dag en skøn sommerferie. 

Til de børn, der ikke har sommerferie endnu, så ses vi 

selvfølgelig i næste uge.  

Vi vil sige tak til jer forældre for samarbejdet i skoleåret, der 

er gået.  

Det er en fornøjelse, at være med til at passe jeres børn. 

 

Husk vi i dag fredag den 26. juni har legetøjsdag og forældrekaffe med gratis 

kage. 

Spireloppen holder sommerferielukket i ugerne 29 – 30 - 31 

 

I ønskes alle en god weekend og sommer     

Fra Spireloppen                            

                                                                                                         

                                                                 

       


