
 

10. juni 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 867 

    

Næste uge: 
 

11. juni 
 

14. juni 

 

 

15. juni 
 

 

 

16.juni 

17. juni 

 
 

Arbejdslørdag kl. 10.00 
(for hele skolen + børnehaven) 

Kåre Bluitgen - forfatter 

Bestyrelsesmøde 

Clark ude som censor 

8.kl. på tur med Clark 

Spireloppen på tur  
(3. og 4.kl. ) 
9.kl. prøve – mdt. Tysk 

Clark ude som censor 

9. klasse sidste skoledag 

Clark ude som censor 

Bodil - fri 

Mærkedag: 
 

11. juni 

 

12. juni 

16. juni 

 
 

Anna  2.kl.  

Celina  3.kl.  

Mads N  6.kl.  

Maja  bh.kl. 

Mikkel  bh.kl.  

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

Arbejdslørdag den 11.juni 2016 (i morgen): 
Husk mønter – 5 kr. – 10 kr. – 20 kr. til betaling af bestilt mad. 

 

På forhånd tak – udvalget. 

 

 

 
 

 

 



Kåre Bluitgen – forfatter.  
Vi er så heldige, at vi her på friskolen har vundet en konkurrence via Copy-dan, hvor 

gevinsten er et forfatter besøg – derfor kommer Kåre Bluitgen og fortæller en 

fortælling til morgensang tirsdag den 14. juni – alle er selvfølgelig velkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Tema-aften med Peter Mortensen. 
Far – mor og barn -  

Magtkamp eller samarbejde 

Det var et rigtig godt, inspirerende og vedkommende foredrag som gav os tilhører stof til 

eftertanke – Peter var rigtig god til at være i og skabe dialog og give feedback på de 

forskellige spørgsmål der blev stillet.  

Mange blandt de fremmødte udtrykte deres begejstring – derfor er det også utroligt 

ærgerligt, at der ikke var flere fremmødte til arrangementet, når bestyrelsen har valgt 

at give den samlede forældregruppe denne mulighed for et yderst kompetent 

foredrag/oplæg med et emne, som vel må siges at være nærværende for alle forældre. 

 

Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

De mundtlige prøver – 9.kl. juni 2016 

Dato Fag Lærer Censor Klasse Antal Kl. 

15. juni 

2016 

Tysk Pauline V. 

Jensen 

Anette 

Pleimert 

(Asnæs) 

 

9.kl. 16 stk.  Kl. 

20.og 21. juni 

2016 

Engelsk Marianne 

Østergaard 

Camilla Vittum  

(Nr.asmindrup 

skole) 

 

9.kl.  16 stk. Kl. 

 
OBS – mobiler må ikke medtages i prøvelokalet  



 
 

 

 

 

Sidste skoledag for 9.klasse  
 

Fredag den 17. juni 2016 er 9. klasses sidste skoledag 

 

Traditionen tro vil det være en dag med særskema, hvor alle mødes kl. 8.05 (8. og 9. 

klasse spiser morgenmad på skolen sammen fra 7.30) og slutter kl. 12.15 og herefter 

SFO-pasning. 

 

Programmet for dagen og reglerne vil blive gennemgået til morgensang et par dage i 

forvejen. 

 

Familierne må meget gerne huske børnene på: 

 Skiftetøj og skiftefodtøj, da man kan blive meget våd den dag 

 Håndklæde – skolen har ikke håndklæder til udlån 

 Madpakker som sædvanlig, men ikke skoletasker – der er alternative aktiviteter 

hele dagen 

 Skolens affaldssæk er ikke købt til engangsregntøj – vil man have regntøj på, tager 

man regntøj med hjemmefra 

På 9. klasses vegne, 

Marianne 
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Nyt fra Skolens kontor.  

 
                                                  Vallekilde den 10.juni 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 

 

 

 

 

 

  



TROMMER – BAS – GUITAR 

UNDERVISNING 

 
Næste år bliver det nu også muligt at gå til individuel undervisning i bas, guitar og 

trommer på skolen for børn i 3.-8. klasse. 

Lærer er Oscar Kiowsky (elev på MGK Slagelse) 

Vilkårene er de samme som for klaverundervisningen. For at dygtiggøre sig på et 

instrument, er det nødvendigt at øve sig – derfor er det en fordel at have instrumentet 

hjemme. 

 

Undervisningen foregår i skoletiden (mandag formiddag), en gang ugentligt i 22 minutter.  

Undervisningen koster 150 kr. pr. gang.  

Beløbet opkræves forud ca. hver 3. måned. 

 

Hvis eleven udebliver, skal der fortsat betales for undervisningen. Afbud meldes til 

musiklæreren senest dagen før. Sygefravær skal meddeles musiklæreren fra 

morgenstunden. 

 

Hvis undervisningen derimod aflyses af lærer/skolen, skal der selvfølgelig ikke betales. 

 

Der er ca. 6 pladser – derfor hurtig tilmelding  

– senest 20. juni.          Oscar (29461177)  
 

  

 

TROMMER – BAS – GUITAR 

 

Elevens navn: ________________________________    Kl. ___________ 

 

Ønsker undervisning i ______________________________ (tromme, bas, guitar) 

 

NB: Tilbuddet oprettes ved 6 tilmeldinger 

 

    __________________________________________ 

    Forældreunderskrift 

 

Afleveres på kontor senest 20/6-16 

 



                                                                                    
På onsdag den 15. juni skal vi på afslutningstur med 3. og 4. klasse vi 

tager til Københavns Zoologiske have.  

Afgang fra skolen kl. 11.00 med hjemkomst på Hørve station kl. 19.30. 

Det vil være forældre samt morgen Lene der passer resten af børnene 

i SFO. 

                                             I ønskes god weekend 

                                             Fra Spireloppen 

 

 Lidt Strandtur billeder: 

       


