
17. juni 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 868 

    

Næste uge: 
 

20.juni 

 

21. juni 

 

22. juni 

23. juni 

24. juni 

 

 
 

9.kl. prøve – mdt. Engelsk 

4. kl. på tur til Roskilde 

9.kl. prøve – mdt. Engelsk 

Lærermøde 

Dimissionsfest 9.kl. 

Ml.gr. på tur til sommerland 

Sidste skoledag 

 

Mærkedag: 
 

18. juni 

 

19. juni 

21. juni 

23. juni 

24. juni 

 
 

Emil  5.kl. 

Eja  9.kl.  

Emil M  1.kl.  

Agnes  3.kl.  

Alexander  2.kl.  

Malou  bh.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

Husk: at aflevere omsorgssedler inden sommerferien 

------- 

Alle børn får udleveret skema til næste skoleår på mandag – skemaerne er også lagt 

på skolens hjemmeside under skolen/skoleinformation. 

------- 

9. klasses sidste skoledag  
(se flere billeder på skolens hjemmeside) 

 

 

 

 

 

 



De mundtlige prøver – 9.kl. juni 2016 

Dato Fag Lærer Censor Klasse Antal 

20.og 21. juni 

2016 

Engelsk Marianne 

Østergaard 

Camilla Vittum  
(Nr. Asmindrup 

skole) 

 

9.kl.  16 stk. 

OBS – mobiler må ikke medtages i prøvelokalet 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Arbejdslørdag  
Tak til alle fremmødte – der blev ydet en rigtig god indsats på vores 

”arbejdslørdag” hvor der bl.a. blev malet, luget ukrudt ordnet hegn, 

fældet træer,  beskåret,  plantet frugttræer og  ryddet gevaldigt op  

forskellige steder indendørs –  alt sammen i en god atmosfære med en 

god frokost til (lavet af 3. kl. forældre) 

Stor tak til Fam. Stybe og Holbæk Planteskole for sponsorering af 

frugttræer. 

Alt sammen med til at give vores børn de bedste forhold - Tak 

Hilsen  

Hans 

 

 

 

BOGAFLEVERING   
Bogaflevering foregår til faglærerne.  

Vær omhyggelige med at få afleveret alle skolens bøger. 

Vi skal gøre op, hvor mange bøger vi mangler og foretage nye indkøb.  

 

 

 

HUSK OGSÅ AT…. 
Alle garderober skal tømmes helt, inden I går hjem på sommerferie, alle børn får nemlig 

en ny plads efter ferien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Til alle hjem 

 

HUSK : 

mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i den sidste uge er hjemgruppedage  

a’ 5 lek. fra kl. 08.05 - 13.00 
 

1. Den sidste skoledag inden ferien – fredag den 24.juni 2016 
 

Alle møder kl. 8.30 – 12.00 

8.30 – 10.00 Morgensang og overrækkelse af eksamensbeviser til 9.kl. – hvis det bliver 

nødvendigt bliver der en lille pause midtvejs. 

   Forældre er meget velkomne. 

 

10.15  – 11.15 I hjemgrupperne – oprydning og hygge 

 

11.20-11.45 Oprykning  

 

11.45 – 12.00 SOMMERFERIEFARVEL 

 

Pasningsordning som sædvanlig til kl. 16.00. 

 

 

2. Første skoledag efter ferien er søndag den 7. august 2016 
(Alle børn får en fridag i stedet for denne dag – derfor er der mødepligt) 

 

Alle – elever og forældre – mødes til ”frokost i det grønne”. 

 

12.00  ”Morgensang” med meddelelser – på asfaltbanen 

 

     12.10 – 15.00 Alle familier møder op med frokostkurv m.v. samt et tæppe til at sidde på. 

Vi mødes, spiser vores medbragte mad, snakker og hygger os og leger –  

især får vi hilst på ”de nye i flokken”. 

Skulle vejret være dårligt, så går vi ind i klasserne. 

OBS - Grillen vil være tændt! 

 

 
 



 

Skolepenge + SFO betaling 

Pr. 01.08.2016 
 

Takster SFO 

Skolepenge Morgen 14.30 15.30 16.30 17.00 
1.295,00 253,00 505,00 672,00 840,00 924,00 

Skolepenge og SFO 

betales i 11.mdr. 

Juli mdr. Betalingsfri. 

     

 

Der gives søskendemoderation på ældste barn/børn, og er hhv. 15 og 30 % på andet og 

tredje barn, mens børn ud over det tredje er gratis.  

 

Eksempler – månedlig 

betaling Beløb kr. 
1. Et barn i 

indskol/mellem/overbygningen 

1.295,00 

2. Et barn i indskolingen med 

SFO til 14.30 

1.800,00 

3. Et barn i indskolingen med 

SFO til 17.00 + morgen SFO 

2.472,00 

4. To børn i indskolingen med 

SFO til 15.30 + morgen SFO 

4.107,75 

5. Et indskolingsbarn (SFO 

15.30) og et barn i 

mellem/overbygningsbarn 

3.068,00 

6. To børn i indskolingen (SFO 

14.30 + morgen SFO) og et 

barn i 

mellem/overbygningsbarn 

4.702,00 

7. Tre børn i 

mellem/overbygningsbarn 

3.301,50 

 

 

 

 



SKOLEFRITIDSORDNINGEN åben på alle skoledage. 

SFO er åben på alle skoledage samt i ugerne 26,27 samt 31 (skoleåret 2016-2017). 

Det betyder, at SFO ikke har åbent i skoleferier (efterårsferie (uge 42) – 

juleferie, vinterferie (uge 7) og dagene op til påsken), på nær de tre nævnte uger 

af sommerferien. 

 

Tilmelding til ferie senest 14 dage før ferien starter. 

Pasningen er åben kl.6.30-8.00. og fra skoledagens slut til 17.00 (fredag dog kl.16.00). 

 Personale: Nina Kirk, Pernille Højland-Henriksen, 

 Maria Skovbjerg Jensen, Mikael Bækkel og Lene Petersen SFO-morgen. 

 

HVEM: 

Alle kan benytte ordningen, men den henvender sig primært til elever fra bh.kl.-3.kl. 

Går man i bh.kl.-3.kl. og møder før kl. 7.55 betragtes man som morgenpasningsbarn og 

skal således tilmeldes ordningen. 

Vedrørende betaling: 

Betalingen forfalder den 5. i hver måned – dog juli betalingsfri. 

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes fremsendes der rykker og ved 2 rykker 

pålægges der et gebyr på kr. 100,00. 

Såfremt der ikke indgår betaling efter 2.rykker overgår sagen til skolens bestyrelse. 

Såfremt der ingen betaling eller aftales indgås - overgår sagen herefter til inkasso. 

 

INDMELDELSESGEBYR: 

Kr.1.500,00 – der indbetales kr. 1.000,00 når man har sagt ja-tak til en plads – i okt.    

mdr. året før barnet starter indbetales der kr. 500,00 som den sidste del af 

indmeldelsesgebyret. 

 

Opsigelse eller ændringer:  

30 dages varsel til den 1. i måneden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALLEKILDE-HØRVE FRISKOLE 

Ferieplan 2016 -2017 

 

Første skoledag 07. august 2016   SØNDAG 

møder kl.12.00 

 

 

Efterårsferie 15.oktober 16  23. oktober 16 

 

Juleferie 17. december 16  02. januar 17 

 

Vinterferie 11. februar 17  19. februar 17 

 

Påskeferie 08. april 17  17.april 17 

 

St. bededag 12. maj 17   

 

Kr. himmelfart 25. maj 17  28.maj 17 

 

Pinseferie 03. juni 17  05. juni 17 

 

    

Sommerferie  24. juni 17 

 

  

 

 

Alle dage er incl.  

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 20.01.2016. 

 

OBS –  

Sommerferien for dette skoleår: fra den 25.juni -06.august 2016. 

 

 
 

 



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 



                                                                                    

I onsdags var vi på afslutningstur med 3. og 4. klasse, 

hvor vi var i Københavns Zoologiske have. Vi kørte med 

tog der ind, først med ”grisen” og så det store 

regionaltog. Vi havde en fantastisk god tur med skønt 

vejr, mens det var skybrud i Hørve nød vi solen på 

Frederiksberg. Vi fik set en masse forskellige dyr som 

bl.a.  Næsehorn, giraffer, zebraer, flamingo, søløver, 

elefanter, løver, kameler, flodheste og aber. Det var 

sjovt at opleve mange af dyrene blive fodret. 

Vi fik store is, myslibarer, boller, pizzasnegle, 

pølsehorn og juice på turen.  

Efter over 4 timer og ca. 10 km gang i ZOO var vi alle 

sammen godt trætte og vi drog mod Valby station og 

vendte snuden hjem mod Hørve.  

Alle voksne og børn var enige om det havde været en 

kanon god tur. 

Nogle af børnenes ord på turen hjem i toget var: 

Lang – Sjov – fedt-dyrevenlig – dejligt – cool – Lækkert(guf) – spændende – 

varmt(solskin) – trætte ben – grineren – hyggeligt – sej – bestemt – anderledes – frisk- 

hårdt – fantastisk. 

Vi vil samtidig sige tusind tak til de forældre, der var med til at passe resten af børnene 

i Spireloppen mens vi var væk. Det var dejligt I kunne træde til og give en hjælpende 

hånd.                                               

  

I ønskes god weekend fra Spireloppen    


