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Fredagsbrev nr. 865 

    

Næste uge: 
 

29. maj 

 

30. maj 
 

 

31. maj  

 

 

 

1. juni 

 

2. juni 

 

 

3. juni 

4. juni 

5. juni 

 

 
 

Bh.kl. rengøring - søndag 
(efter majfest) 

Skolens fælles foto 
skbh. kl. 9.30 – skolen kl. 9.45 

UU-vejleder kl. 13.00 

Forældremøde ml.gr. 

kl.19.00 

Lærermøde + P-møde 

Skole/hjem 2.kl. kl. 16.00 

Besøg kommende bh.kl.  

Prøve - Fysik 

Besøg kommende bh.kl. + 

Forældremøde 

Prøve – Fysik 

Shelters – udlån 

Shelters – udlån 

Shelters - udlån 

Mærkedag: 
 

29. maj 

1. juni 

 

2. juni 

 
 

Nicoline  4.kl.  

Cecilie  3.kl.  

Caja  6.kl. 

Mads  8.kl.  

Mads  6.kl.  

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 
 

 

         Vi ønsker vores konfirmand tillykke med dagen:  
 

                Vanessa 

 

     Hun skal konfirmeres lørdag den 28. maj 2016 i Tveje Merløse Kirken 

 



Morgen SFO – og det at være på skolen om morgenen. 
Fra kommende skoleår august 2016 vil vi indføre at elever fra 4. klasse og opefter kan 

møde ind på skolen fra kl. 7.30 og være i egen klasse. Forudsætningen er, at børnene er 

”selvkørende” og kan være/sidde stille og roligt i klassen – det vil ikke være muligt at gå 

ned og være/ deltage i aktiviteter der er i morgen-SFO.  

Er der elever fra 4. og 5. klasse der har behov for at møde før kl. 7.30 er det stadig 

nødvendigt at tilmelde sig morgen-SFO. Vi håber dette tiltag vil blive opfattet som mere 

fleksibelt. 

 

Eftermiddags-tilbud i Hørve. 
Til orientering 

Der er indimellem forespørgsler vedrørende muligheden for at friskolen kan etablere et 

eftermiddagstilbud konkret til vores mellemgruppe elever – pt. vurdere vi ikke det er en 

mulighed lige umiddelbart, men noget vi har med i vores overvejelser fremadrettet. 

Vi har kontaktet Hørve Skole og deres SFO og de fortæller at elever i 4.-6. klasse her 

fra friskolen også har mulighed for at tilmelde sig til SFO-2 (juniorklub, for børn i 4.-

6.kl) på Hørve skole. Det er et tilbud fra ca. kl. 15.00-16.30 hver dag med en pris på knap 

kr. 500- pr. måned.  

For tilmelding/nærmere information henvises til SFO-leder på Hørve Skole Troels 

Allerelli.  

 

Musikskolen 2016 – 2017 
Vi udleverer musikskole-folder på mandag til de børn der er interesseret, hvis jeres 

barn/børn ikke har fået en folder med hjem, men er interesseret, kan folderen hentes på 

kontoret. 

 

Hans 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obs: 

Bh.kl. - fællesrengøing efter Majfest 

Søndag den 29.maj 2016. 

 

Husk derfor at få ”tømt” garderober for tøj, pinde o.lign 



TUSIND TUSIND TAK  
for alt den opmærksomhed jeg modtog i forbindelse med min 60 års fødselsdag . 

Det var en fantastisk dag med mange dejlige overraskelser. 

 

Tusind tak for de mange flotte gaver – blomster – chokolade og ikke mindst alle de søde  

søde ord jeg fik.  

 

Jeg er så taknemmelig for alt på denne dag.  

 

Hilsen 

Vibeke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Fra bestyrelsen 
Vi håber at se rigtig mange jer til vores TEMA-aften den 6. juni kl. 19.00 til 21.00. hvor 

Peter Mortensen kommer og taler om emnet 

Far - mor og børn. 

Magtkamp eller samarbejde. 

 

Udover en dygtig oplægsholder som vil tale om et vigtigt emne, byder vi selvfølgelig på 

kaffe og kage. 

 

Fondsudvalget deltog på bestyrelsesmødet og vi havde en spændende og rigtig god dialog 

om vores fremtidige samarbejde. Fondsudvalget består af Kirstine Toft (mor til Kaya og 

Asbjørn) og Lars Petersen (far til Mathilde, Gustav og Alma). 

 
Nille 

 

 

 

 

 



Arbejdsbilleder fra Majfestugen 2016 
 

 

 

 
 



 
 

Se flere billeder på skolens hjemmeside / fotogalleri fra mandag 

 



Nyt fra Skolens kontor.  

 
                                                   Vallekilde den 27. maj 2016 

 

Vigtige informationer: 

Har I skiftet telefonnummer – adresse, mail eller andre ændringer til vores ”gule 

informationsfolder” er det MEGET vigtigt at få dette meddelt til kontoret – senest 

den 20. juni 2016. 

 

Omsorgssedler: 

Vi har uddelt omsorgssedler (lilla) for kommende skoleår 2016 – 2017. 

Vi beder om at få dem retur senest den 10. juni 2016. 

Vi beder jer udfylde denne omsorgsseddel – vi beder også om jeres mail adresse. Denne 

mailadresse vil vi benytte til ”Fredagsbreve” og andre fælles informationer i løbet af 

skoleåret. 

 

SFO – afmelde – eller ændre gå-hjem tider. 

I så fald jeres barn ikke skal have samme ”gå-hjem” tider i kommende skoleår, beder vi 

om en tilbagemelding senest den 20. juni 2016. 

 

Alle kommende 4.kl. og 5.kl.s elever er ikke tilmeldt SFO for kommende skoleår -    

Med mindre kontoret er orienteret herom.  

Eleven skal altså tilmeldes på ny. 
Sidste frist for tilmelding til SFO i 4. kl. er den 20. juni 2016. 

 

Fripladstilskudsansøgninger bliver udleveret efter sommerferien. 

 

Vedrørende skolefoto 

Vi har planlagt fotografering for kommende skoleår – det bliver:  

Den 6.- og 7. september 2016 - sedler efter sommerferien. 

 

Kontoret er åbent dagligt mellem 8.00-14.00 frem til den 1. juli 2016. 

 

Kontoret er tilbage igen onsdag den 3.august 2016 kl.08.30. 

 

Hilsen Kontoret 

Tina, Charlotte og Helle  

 

 



Arbejdslørdag 
den 11. juni 2016 kl. 10.00 – 14.30 

Kom og vær med til VHF’s arbejdslørdag. 

Vi håber, at en masse børn og forældre har mulighed for at  

deltage denne dag, så vi kan få lavet en masse og hygget os sammen.  

Har I kun mulighed for at deltage noget af dagen, er det også en stor hjælp.  

 

Dagen vil starte med orientering og fordeling af de arbejdsopgaver der er. Der vil ligesom tidligere år blive 

hængt placnher op i forhallen, hvor man kan skrive sig på.   

Der vil være arbejdsopgaver som alle kan deltage i, lige meget hvilken baggrund man kommer med. Der vil 

være alt lige fra at beskære og ordne sø, hugge og stable brænde, div. oprydningsopgaver, luge udkrudt, 

lægge fliser, male-arbejde, oprydning sidst på dagen og mange mange flere opgaver. Husk redskaber og 

værktøj.   

Det er muligt at købe frokost, som 3. klasse vil stå for at lave. Prisen er 30 kr. for voksne og 15 kr. for 

børn. Alle bedes selv medbringe drikkelse.  

2. klasse bager kager til alle, som vi får når vi trænger til en kaffepause.  

Skolen giver kaffe.  

Søskende er meget velkomne til at deltage i dagen.  

Tilmelding skal ske senest mandag den 30.maj 2016 enten på nedenstående tilmelding eller på mail til 

kontoret: kontor@vhfriskole.dk 

 

Venlig hilsen  

Forældre og lærere i indskolingen 

✁----------------------------------------------------------------------- 

Tilmelding til arbejdslørdag 

 

Barnets navn: ________________________ kl. __________________ 

Vi kommer: ________ voksne og _________ børn Vi medbringer bil og trailer: 

Navne på de voksne der kommer: _____________________________________________ 

Vi kommer desværre ikke:    

 

For at vide cirka hvor meget vi skal købe ind, må I meget gerne krydse af nedenfor: 

Vi ønsker at købe frokost: antal kuverter ____________ 

 

Vi ønsker ikke at købe frokost:  
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Årets Debataften bliver til en ”TEMA aften”  
Dato: Mandag den 6. juni kl. 19.00 – ca. 21.00 

 

Aftenens overskrift er 
 

  Far - mor og børn 

Magtkamp eller samarbejde 
 

 

 

Aftenens oplægsholder er Peter Mortensen 

 

Peter er direktør og partner i DFTI. Han er uddannet cand. psych. og familie- og 

psykoterapeut, MPF. Han underviser på DFTI's familieterapeut- og supervisoruddannelse. 

Derudover har han som konsulent bred erfaring med faggrupper, institutioner og 

forvaltninger – fra daginstitutioner til regionsledelser i kommuner.  

Ved siden af undervisning og konsulentvirksomhed har han superviseret og haft privat 

praksis siden 1989.  

Desuden har Peter medvirket i programmerne ”stop nu krigen, mor og far” på TV2. 
 
 

Peter vil under aftenens overskrift tale om nogle af de dilemmaer børn og voksne kommer 

i sammen, og om betydningen af at forældre kan se de forskellige måder samarbejde og 

personlig integritet spiller ind i familielivet. For os alle, og for børn især, er det en 

nødvendig opgave at finde en konstruktiv og udviklende balance mellem hensynene til 

fællesskabet, og hensynene til ens egen væren, herunder de personlige behov og grænser 

vi alle har brug for at kunne mærke og udtrykke, for at blive velfungerende mennesker 

livet igennem. 

Opvæksten og familielivet er de væsentligste øve pladser for denne balancegang. 

 

Jeg hørte Peter Mortensen tale om samme emne på en konference for pædagoger og 

undervisere – og det var utrolig spændende og lærerrigt, både som fagperson men 

bestemt også som forældre.  

Derfor kan jeg kan varmt anbefale jer at sætte et stort kryds i kalenderen,   

mandag den 6. juni kl. 19.00 – 21.00.   

 

Vel mødt ! 

 

Nille 

 



                                                                                   

Onsdag den 15. juni skal vi på afslutningstur med 3. og 4. klasse i 

denne forbindelse har vi stadig brug for nogle til, at passe 

børnehaveklasse, 1. og 2. klasse.  

 Er der en 2 - 3 forældre, som brænder for, at lege pædagog for 

 en dag, så giv endelig besked i SFO’en.  

Husk vi i dag fredag har legetøjsdag. 

 

                                             I ønskes god weekend 

                                             Fra Spireloppen 


