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Fredagsbrev nr. 846 

    

Næste uge: 
 

18. december 

20. december 

 

 

 

 

 

 

05. januar 

08. januar  

 
 

Juleferie til den 4. jan. 2016 

Udlejning baunen 

 
 

I skole igen 

UU-vejleder 8.kl.  
(brobygning + samtaler) 

Civilt bestyrelsesmøde 

Mærkedag: 
 

22. december 

01. januar  

02. januar 

 

05. januar 

 
 

Clara  7.kl.  

Liva  5.kl.  

David  9.kl. 

Sif  9.kl.  

Max  bh.kl.  

Nille 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

 
 

 

 
 

       Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt  

       et godt og lykkebringende nytår. 

 

          Vi ses igen den 5. januar 2016 

 

 



Kære børn og forældre –  
2015 er ved at været gået, jul og nytår står for døren. 

Jeg vil takke alle for det gode samarbejde i årets løb. Nu er det juleferie og tid til at 

være sammen i familierne og fejre jul og nytår. 

Vi ser frem til det nye år 2016 med forventning og god energi 

På gensyn i det nye år – tirsdag den 5. januar 2016 

 

Rigtig god jul og godt nytår 

Hans 

 

 

”Skifte tid” 
Vi har i den forgangne uge sagt velkommen tilbage efter barsel til Pauline – dejligt at 

Pauline igen er en del af vores dagligdag her på VHF.  

Pauline og Alex har i ugens løb fulgtes ad som en overlevering, så Pauline 

har kunnet danne sig et billede af børn/klasser/fag. 

Pauline overtager hele det skema Alex har læst siden sommerferien. 

 

Vi skal jo så også tage afsked med Alex, da ovennævnte barselsvikariat 

udløber her til juleferien.  

Vi skylder Alex en stor tak for sit store engagement og helt igennem ordenlige arbejde 

hun har udført for vores skole – altid en glad og humørfyldt kollega.  

Heldigvis har Alex allerede fået nyt job efter juleferien på Hjembæk skolen og vi kan 

kun sige, at de får en kanon kollega/ansat.   

Held og lykke til Alex med det nye. 

 

 

Fredagsbrev 
Fredagsbrevet vil i det nye år blive udsendt fra skolens nye mailadresse og derfor vil vi 

bede jer være opmærksomme på, om I modtager fredagsbrevet (et pr. barn).  

Hvis I mod forventning ikke modtager det, bedes i kontakte kontoret. 

 
 

 
 

 

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

igen mandag den 4.januar 2016 kl.08.30. 
 

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

Tina – Charlotte og Helle 

 



Orientering fra Bestyrelsen: 
 

- Bestyrelsen har på mødet den 16. december 2015, vedtaget 

budgettet for 2016, som er landet med et lille overskud. 

 

- Skolen har modtaget kr. 27.200,00, som frivillige gode 

arbejdskræfter arbejdede for under dette års Vig festival 

2015.  

Fondsudvalget har fået til opgave at fordele pengene til indkomne ansøgninger. 

For midlerne optjent på sidste års Vigfestival har vi købt et lysanlæg samt 

brædder til bålhytten i Skovbørnehaven. 

 

Bestyrelsen siger tak for i år – 

Og ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

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 

 
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 

 

 
 

 



Husk: Svømning for 4. og 5. klasse i uge 1, torsdag den 7. januar 2016 

 

 

                

OBS: Vi har børneorm på skolen, tjek venligst jeres barn/børn i juleferien. 

 

 
 

 

Nyt fra kontoret:  
 

 

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2015-2016: 

 

Skolen har nu 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 – efter jul og nytår. 

 

 

Kontakt Helle på kontoret: 

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

 

mailto:kontor@vhfriskole.dk


Julevolley 2015 - Finaleholdet ”Japanerne” 

mødte  

”Dreamteam” (lærerne) 
 

  
 

 
 

Se flere billeder på skolens hjemmeside / fotogalleri 



Jul fra Skovbørnehaven 
Børnene går Lucia den 11. december 

og får besøg af julemanden den 18. december 2015 

                 

  

  
 

 

 

 
 

 



ISP REL0PPEN 
Så er juleferien lige om hjørnet det har været en aktiv 

december måned, hvor vi har nået utroligt meget. 

Der er blevet produceret julegaver, juledekorationer og bolsjer 

i massevis.  

Bolsjerne blev sat i salg sidste fredag og var stort set udsolgt 

samme eftermiddag. 

I denne uge har Pernille og børnene endnu engang haft gang i 

det store juledekorations – værksted, der er blevet kreeret 

meget flotte juledekorationer.  

                                       Husk at tage dem med hjem i dag inden I går på juleferie. 

                                       Nina og børnene har flettet lidt videre på vores pilehegn ved   

                                       bålpladsen, vi håber det bliver færdig først i det nye år. 

Her til sidst vil vi sige tak for året der er gået og glæder os 

allerede til det nye år der kommer.   

Vi vil ikke fremhæve enkelte højdepunkter i året der er gået. 

For os er det et højdepunkt, hver dag at få lov til at være 

sammen med jeres fantastiske børn. 

Vi vil sige ekstra tak til de forældre der har ageret vikar ved 

sygdom. Det har betydet rigtig meget at I har kunne træde til 

når det har ” brændt på” 

 

Husk, der i dag fredag er legetøjsdag. 

Første dag efter ferien bliver mandag den 4. januar,  

hvor SFO er åbent fra 6.30 – 17.00 

 

I ønskes alle en god juleferie, en glædelig jul samt et godt nytår. 

                                     Fra Spireloppen 

                                                                                       


