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Lejrskoleuge 

Mærkedag: 
15. august 

16. august 

18. august 

19. august 

 

20. august 

 

 

 
Mads S  4.kl.  

Mads K  4.kl.  

Helle 

Søren  4.kl.  

William  4.kl.  

Julie bh.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

Velkommen tilbage efter en dejlig sommerferie 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 

Orientering vedrørende opstart af frivillig musik. 
                        Holdene til frivillig musik starter op i uge 37. 

                   Man kan stadig nå at tilmelde sig.                      

                    Hilsen 

                        Anna Karina og Hans 

 

 



Velkommen tilbage   
Så er skoleåret i gang igen og vi har alle forhåbentligt haft en god ferie og fået ladet 

batterrierne op. Det var dejligt at mødes med jer i søndags og få ”skudt” året i gang med 

picnic og strålende solskin. Vi har glædet os til det forestående skoleår.  

Vi har i år sagt goddag og velkommen til 15 nye børnehaveklassebørn og deres familier, vi 

ser frem til samarbejdet om at skabe 10 gode år på VHF. Derudover har vi også sagt 

velkommen til Elvira i 1.kl., Nikoline 4.kl. og hendes bror Mads i 6. kl. samt Frederikke i 

8.kl. og deres familier.  

Her til den 26. august har Marianne Østergaard første arbejdsdag som bl.a. gruppelærer 

i 9. klasse, de fleste af jer så jo Marianne til præsentationen i søndags.  

Jeg er sikker på det bliver endnu et godt og spændende år. Sprængfyldt med 

udfordringer og ikke mindst en masse spændende undervisning til glæde for vores børn 

på VHF.  

Hilsen Hans  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Lejrskoler i uge 34 

Indskoling - bh.kl. & 1.kl – skal overnatte på skolen fra torsdag til fredag  

 2.-3.kl. – skal på tur til ”Æbleværkstedet Nonnetit” i Grevinge fra onsdag til fredag  

 4.-5.kl. – skal til Svendborg/Tåsinge fra onsdag til fredag  

 6.- 7.kl. – skal til Bornholm onsdag til fredag  

 8.-9.kl. – på tur til Herning fra onsdag til fredag  

Alle informationer vedrørende tider fra afgang og ankomster o.s.v. findes under 

grupperne på skolens hjemmeside.  

Rigtig god tur til alle.  

Mandag og tirsdag er hjemgruppedage for alle klasser med mødetid kl. 08.05 – 13.00. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Vedr. spisepausen/12-frikvarteret. 

Der har været noget usikkerhed vedrørende hvordan det lige er når klasser har fri efter 

4. lektion. Dette er umiddelbart kun aktuelt for mellemgruppe-børn, da de er de eneste 

der har dage, hvor de har fri efter 4. lektion. Vi har besluttet at eleverne kan vælge at 

gå hjem kl. 11.45 der hvor de går ud til frikvarter eller blive på skolen og være sammen 

med andre børn til pausen er forbi kl. 12.15 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 



OBS til kalenderen, lørdag den 4. oktober – en skoledag. 

Som det efterhånden er ved at være en tradition, holder vi i samarbejde med de andre 

friskoler i Odsherred åbent hus, lørdag den 4. oktober ( i forlængelse af en PMU-uge). 

Vi har i år valgt at gøre dette til en obligatorisk skoledag mod så at eleverne holder fri 

mandag den 5. oktober. Der vil være mulighed for pasning i SFOen.  

Lærerne holder pædagogisk/kursusdag.  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Børnene har i dag fået udleveret tilmelding til: 
 

Odsherred filmklub 0. – 9. kl. 

Odsherred billedværksted 0. – 7. kl. 

Gimle børnebio 0. – 2. kl. 

Pigeraketten (fodbold)  0. – 4. kl. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Børnemusikfestival 
 

Torsdag den 3. september får friskolen, i forbindelse med Odsherred  

børnemusikfestival, besøg af Paul Banks og Charlotte 

Halberg – det glæder vi os meget til. 

Banks/Halberg kommer og spiller musikfortællingen 

”REJSEN” for bh.kl til og med 5. klasse. 

I kan læse meget mere om Banks/Halberg og deres 

musik, på www.bankshalberg.dk 

”Det hemmelige orkester” besøger vores Skovbørnehave 

tirsdag den 1. september.  

Udover koncerterne her på skolen og i skovbørnehaven byder Børnemusikfestivallen på 

meget andet god musik for børn rundt omkring i Odsherred kommune, i hele uge 36.  

I kan finde programmer ved informationssøjlen i indgangspartiet. 

 

God weekend 

 

Nille 

 

                                

                  

 

 

 

 

 



 

 

Første skoledag den 9. august 2015 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Stort tillykke til Anne, Clark og Alex 

 

 
Anne´s 20 års jubilæum 

 

 
Clark og Alex´s 90 års fødselsdag 

 



 
 
 

 

 



Vedr. Fripladstilskud for skoleåret 2015 – 2016. 

for Vallekilde-Hørve Friskole. 
Det er muligt at søge om fripladstilskud hos Fordelingssekretariatet for friskoler og 

private grundskoler.  Der søges om både tilskud til skolepenge og SFO, hvor det 

maksimale tilskud udgør hhv. ca.kr.3.000,00 – kr.6.000,00  

Vejledning, ansøgning og fordelingsnøgle følger efter nedenstående beskrivelse af 

fordeling af friplads midlerne på Vallekilde-Hørve Friskole.  

 

For at få fripladstilskud, kræves det at: 

  ansøgning ”Forældreansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2015 – 2016 

udfyldes.  

 hvis forældre er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden altså ingen fælles 

folkeregisteradresse, skal skolen informeres om den samlede indtægt, der ligger 

til grund for forsørgelsen af barnet.  

Vallekilde-Hørve Friskole har valgt at fordele fripladstilskuddet som følger: 

På baggrund af ansøgningerne til fordelingssekretariatet modtager skolen et samlet 

fripladstilskud. Denne pulje deles i to lige store dele. Den ene del fordeles efter 

Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Den anden del fordeles ved brug af 

fordelingsnøglen, hvor den samlede indtægt der ligger til grund for forsørgelsen af 

barnet er tillagt kr.100.000 for forsøger nr. 2, hvis der er en sådan, og vi ingen 

oplysninger har på vedkommende. 

 

Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle i henhold til indtægtsgrundlag for 

husstanden. 

 
1 barn 2 børn 3 børn eller 

flere 

324.419 337.593 350.769 

 

Indtægtsgrundlaget baseret på flere forsørgere i husstanden. 

 
1 barn 2 børn 3 børn eller 

flere 

424.419 437.593 450.769 

Vær opmærksom på at den øvre grænse for indtægtsgrundlaget er afhængigt af antallet 

af børn under 18.år. 

 

Det betyder at: 

 skilsmissebørn der bor i hjem, hvor mor eller far er blevet gift eller lever sammen 

med en ny partner, der er med til at forsørge barnet, får lidt mindre i tilskud. 

Fordelingssekretariatet indhenter indkomstforhold i Det centrale Personregister og 

hos Skat. Denne tilladelse giver I ved jeres underskrift på ansøgningsskemaet. Hvis 

dette ikke afgives uden forbehold kan der ikke ansøges om fripladstilskud hos 

Fordelingssekretariatet. 

 



Ansøgningsskema retur til skolens kontor senest 

mandag den 24.august 2015. 

 

 
 

Med venlig hilsen 

 

Søren E. Jensen    Helle Lerche 

Formand     sekretær 

 

 

 

 

 

Fordelingsnøgle: skoleår 2015-2016 for Vallekilde-Hørve Friskole. 
 
 

Indtægtsgrundlag eller under – antal børn 

 

1 barn   2 børn   3 eller flere børn behov 

324.419,00   337.593,00   350.769,00   0,1 

 

311.246,00   324.419,00   337.593,00   0,2 

 

298.072,00   311.246,00   324.419,00   0,3 

 

284.894,00   298.072,00   311.246,00   0,4 

 

271.721,00   284.894,00   298.072,00   0,5 

 

258.548,00   271.721,00   284.894,00   0,6 

 

245.371,00   258.548,00   271.721,00   0,7 

 

232.199,00   245.371,00   258.548,00   0,8 

 

219.023,00   232.199,00   245.371,00   0,9 

 

205.849,00   219.023,00   232.199,00   1,0 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

Efter en dejlig sommerferie er vi igen klar til masser af leg, hygge og 

spilopper I Spireloppen. 

 

De nye børnehaveklasse børn er blevet taget godt imod og er allerede 

faldet godt til. Børnene er gode til, at lege sammen på tværs af 

klasserne og på den måde dannes, der hurtigt nye venskaber. 

 

 Vi er rigtigt glade for vores nye overdækning, som benyttes flittigt 

af børnene. Der bliver spillet masser af spil og spist madpakker i 

skyggen under taget. 

Opstarten har budt på fantastisk sommervejr, hvor især vores lille 

vandbane har været et hit. Der er blevet plasket med vand og sejlet 

med skibe. 

 

Derudover er der blevet leget i sandkassen, kørt på mooncars og     

rulleskøjter. Der til er der Spillet bold på græsset og baskebanen. 

Skoven har været fyldt af små krigere i form af rollespilslege.    

 

   Vi har fået nyt sandlegetøj og i næste uge kommer, der et læsfuld  

   nyt sand til sandkassen.  

 

Næste uge bliver lidt anderledes da det er lejrskoleuge.     

Børnehaveklasse og 1. klasse er på lejrskole torsdag – fredag mens 

2.- 4. klasse er afsted fra onsdag – fredag. 

 

 

 

 

I ønskes alle en god weekend 

 

Fra Spireloppen 

                                                                                            

 

                                                                                                                                  

                                

                                                                

       

 
 

 


