
11. december 2015 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 845 

    

Næste uge: 
 

14. december 

 

15. december 

 

16. december 

17. december 

18. december 

 

 

 

 
 

Samtaler 8.kl.  

BI - fri 

Lærermøde 

Forældremøde skbh. 

Bestyrelsesmøde 

Juleemnedag – Volley 

Juleafslutning 

Personale julefrokost 

 

Mærkedag: 
 

12. december 

13. december 

 

14. december 

15. december 

17. december 

 

 
 

Tristan  bh.kl. 

Christian  3.kl.  

Anna (skovbh.) 

Sofie  4.kl.  

Emil  4.kl.  

Elliot  8.kl.  

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

 
 

 

Vedrørende Generalforsamlingen onsdag den 20. april 2016 – indkomne forslag ! 

Vi minder om, at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyelsen 

i hænde senest den 1. februar 2016. 

Hilsen Bestyrelsen 

 

       

 



Indskolingens piger gik Lucia til morgensang den 11. december 2015 

 

 
 

 
 

JULEEMNEDAG TORSDAG DEN 17. DECEMBER 2015 
 

Børnehaveklassen – 3. kl. hygger i egen gruppe og er tilskuere til volley.  

4. kl. – 9. kl. skal traditionen tro spille JULEVOLLEY. 

Alle børn – store og små bliver delt ud på et antal hold – disse hold dyster mod hinanden i 

en turnering med tillempede regler.  

 

DREAMTEAM  (lærerne) ser frem til på retfærdigvis, at generobre titlen som friskolens 

champions i julevolley !  

 

               ALLE MØDER KL. 8.05 OG SLUTTER KL. 13.00, 

                 EREFTER SFO SOM SÆDVANLIG. 

 

                 FORÆLDRE ER MEGET VELKOMNE 

 

                            
 

 



Juleafslutning 

I år vil vi til juleafslutningen, sidste dag før juleferien have et lidt anderledes koncept 

end tidligere. 

Dagen er stadig en dag fra kl. 8.05 - 12.15 - se program. 

Det nye er at vi har aftalt at samarbejde med præsterne i Vallekilde Janne Sulkjær, 

Jens Kirk og Karin Wandall om at de på skift fra år til år i Korskirken laver en jule-

sammenkomst i kirken, hvor vi synger og får lidt ord med på vejen om, hvorfor vi egentlig 

holder jul. Derefter vil vi, når vi er kommet tilbage til skolen, danse om juletræet ude på 

asfaltbanen – her er lidt bedre plads – til at gi den gas. 

Dagen indbefatter derfor en hyggelig gåtur fra skolen til Vallekilde og retur og udendørs 

dans om juletræet – så tag praktisk tøj på. 

Kl. 12.00 mødes alle i Baunen til sang og en fortælling inden vi alle ønsker hinanden god 

jul. 

 

Program for fredag den 18. december - Sidste dag før jul 

En dag fra kl. 8.05 - 12.15 

Kl. 8.10 morgensang 

Kl. ?? kort i klasserne 

Kl. 9.00 afgang til Vallekilde 

Kl. 9.30 jul i korskirken v. Janni Sulkjær 

Kl. 10.00 retur til skolen 

Kl. 10.30 dans om juletræ udendørs på asfalt- banen. 

Kl. 10.45 hygge i klasserne + spisning + pause 

Kl. 12.00 sange + fortælling i Baunen og god jul 

Kl. 12.15 fri - SFO  

 

 



 

FØRSTE SKOLEDAG i det nye år er - 
 

Tirsdag den 5. januar 2016 - mødetid efter skema. 

 

Mandag den 4. januar 2016 er skolefri – Spireloppe er åben 

 
Husk svømning for lille mellemgruppe (4-5.kl.) fra uge 1 (se andet sted i fredagsbrevet) 

 

Personalet ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Tak for godt samarbejde i 2015 

 

Mange julehilsner 

 

Nille, Bodil, Thomas, Palle, Chenny, Anne, Mads, Alex, Marianne, Henrik, Pauline, Clark, 

Peter, Anna Karina, Nina, Maria, Lene, Mikael, Pernille, Dinie, Linda, Anna, Anders, Lasse,  

Helle L, Tina, Charlotte, Stig, Vibeke F og Hans 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Svømning 4. og 5. klasse. 

 
 

I uge 1, torsdag den 7. januar 2016 altså umiddelbart efter juleferien, 
starter vi med svømmeundervisning for 4. og 5. klasserne. Undervisningen 
vil foregå hver torsdag i de normale sundhed og bevægelsestimer og vil 
strække sig frem til og med torsdag i uge 11, -altså lige før påske.    
 
 
Vigtige oplysning: 
 

- Det er påkrævet at alle går i bad og vasker sig grundigt før de går i 
vandet. 

 
- Husk håndklæde og badepåklædning evt. svømmebriller. I tilfælde 

af, at man har glem disse, har svømmehallen både svømmetøj og 
håndklæde som man kan og skal låne. Svømmehallen kan også 
tilbyde udlån af briller. 
 

- Bussen går til svømmehallen klokken 11.45. Hvilket vil sige, at 
børnene ikke får noget spisefrikvarter. De får dog tid til spisning 
inden vi tager afsted. 

 
- Børnene arriverer til skolen igen og får fri for undervisning ca. kl. 

13.15. I tilfælde af at børnene bor på busruten, kan de få tilladelse til 
at stige af bussen undervejs. 
 

- Der vil være opsyn for de børn som ikke tager direkte hjem. Opsynet 
varer til kl. 13.50.  

 
- Underviserne vil være: Chenny, Hans og Thomas. 

 
 
På svømmelærernes vegne, 
Thomas 

 
 
 

 

 

 

 

 



Nyt fra kontoret:  
 

Vedr. FRIPLADSTILSKUD for skoleåret 2015-2016: 

Skolen har nu modtaget fripladstilskud for dette skoleår. 

Vi har i denne uge udsendt brev til de familier som har søgt og er 

tilskudsberettiget. 

 

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2015-2016: 

Skolen har endnu ikke modtaget tilskud til dækning af udgifter til bus og/eller tog i 

skoleåret fra den 10. august 2015 til den 24.juni 2016. 

Skolens tilskud er nedsat væsentligt – så vi har valgt at udbetale tilskud til de elever der 

bor indenfor følgende afstande: 

 

AFSTAND mellem skole – hjem: 

Børnehaveklasse – 3.kl.  mindst 2.6 km – max. 12.5 km. 

4.-5.-6.kl.   mindst 6,1 km. – max. 16 km. 

7.-8.-9.kl.   mindst 7,1 km. – max. 16.km. 

 

Tilskuddet gives til befordring mellem skole og elevens bopælsadresse. 

Tilskuddet ydes til befordring med billigste befordringsmiddel. 

 

Tilskuddet udbetales ved at fremvise buskort i form af månedskort eller rejsekort.  

Der ydes ikke tilskud til befordring ved brug af egen bil. 

Beløbet indsættes på forældres bankkonto, medbring derfor venligst jeres bank konto 

oplysninger. 

 

I er også meget velkommen til at sende jeres dokumentationer og bank oplysninger via 

skolens mail: kontor@vhfriskole.dk  

 

Kontakt Helle på kontoret: 

tlf.nr. 59 65 68 34 tast 1 - dagligt ml.kl.08.00-14.00. 

 

 

Kontoret går på juleferie fredag den 18. december 2015 og er tilbage igen mandag den 

04.januar 2016 kl.08.30. 

 

 
 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

Tina – Charlotte og Helle 

 

mailto:kontor@vhfriskole.dk


Spireloppen 
 

Julen nærmer sig med hastige skridt børnene glæder sig og kan næsten 

ikke vente. 

 

Om eftermiddagen er der blevet hygget foran skærmen med dagens 

afsnit af julekalenderen. 

 

Pernille og børnene har haft gang i det store juledekorations – værksted, 

der er blevet kreeret meget flotte juledekorationer. 

                         3. og 4 klasse har færdig produceret de sidste bolsjer.  

                         Alle de lækre bolsjer er blevet pakket i fine poser og velpoleret glas. 

 

 

Kom i dag fredag til forældrekaffe og køb et udvalg af de lækreste 

bolsjer en pose 20,- kr. eller et glas for 15,- kr.  

Derudover er der gratis kaffe og æbleskiver. 

 

 

Vedrørende Elektronik Legetøjsdage 
Der har været nogle spørgsmål og uvished angående vores beslutning om at prøve, en 

periode uden elektronik på vores legetøjsdage.  

Vi kan i denne forbindelse sige, at vi ved forældremødet havde en rigtig god dialog og der 

var stor enighed i forældregruppen om, at vi en periode prøver at afholde legetøjsdage 

uden elektronik.  

Vi har forholdt os til ønsket og ser rigtig god mening i at prøve det, for at se hvad det 

kan bibringe af opfindsomhed og nye lege blandt børnene.   

 

Vi ser både fordele og ulemper ved elektronikken.  

Vi har øje på, at der er en masse socialt i de spil børnene spiller sammen på f.eks. IPad, 

men oplever også at det bremser for noget andet.  

SÅ… det betyder ikke, at vi har taget en beslutning om at der aldrig mere må være 

elektronik på legetøjsdage i SFOen.  

Når perioden er udløbet, vil vi evalurere på dette. 

 

Huske næste fredag den 18. december er der legetøjsdag. 

 

                          

                                                                                                            

 

 

 

 



TILMELDING SPIRELOPPEN vedrørende pasning  

 

Mandag den 4. januar 2016 

 

Spireloppen har åbent mandag fra kl. 7.50 - 17.00 

 

Børn der er tilmeldt morgenpasning, kan komme som sædvanlig. 

 

Vi har brug for pasning sæt X ______ 

 

SFO har lukket fra den 19.december 2015 til den 03.januar 2016. (Begge dage inkl.). 

 

ELEVNAVN:_____________________________kl:_________ 

 

FORÆLDREUNDERSKRIFT:_________________________________ 

 

 

Denne seddel afleveres senest:  

Tirsdag den 15. december 2015 – til SFO. 

 

 

 

 

I ønskes en rigtig god weekend fra Spireloppen 
 

 

                                                           


