
12. august 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 870 

    

Næste uge: 
 

15. august 

 

16. august 

17. august 

18. august 

19. august 

 
 

Lejrskole 

Forældremøde overbygn. 

Lejrskole 

Lejrskole 

Lejrskole 

Lejrskole 

Mærkedag: 
 

13. august 

14. august 

15. august 

16. august 

18. august 

 

19. august 

 
 

Amanda  6.kl.  

Asker og Lucas 6.kl.  

Mads J  5.kl.  

Mads KJ  5.kl.  

Elias  bh.kl. 

Helle 

Søren 5.kl.  

William  5.kl.   

 

STORT 

TILLYKKE  

 

Velkommen tilbage efter en dejlig sommerferie 

 

 
 

Alle børn vil få ”den gule folder” med hjem i tasken -  

mandag den 22. august 2016. 
                      

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

        
              Vi har desværre lus på skole 

 



Vi er nu i gang med skoleåret 2016-17  

Velkommen  -  ja, så er vi i fuld gang igen og vi håber alle har haft en god ferie og nu er 

fulde af energi.  Det var dejligt, traditionen tro at mødes med jer alle i søndags og  

starte året samlet med picnic og ikke det værste vejr .  

Vi har glædet os til det forestående skoleår.   

Vi har i år sagt goddag og velkommen til 18 nye børnehaveklassebørn og deres familier, vi 

ser frem til samarbejdet om at skabe 10 gode år på VHF.  

Derudover har vi også sagt velkommen til Juliet 1. klasse, Lucas 5. klasse og i 6. klasse 

starter Liv på mandag.  

Vi er klar til at møde og skabe endnu et godt og spændende skoleår sammen med eleverne 

–  fyldt med udfordringer  til alle. 

 

Souschef/lærer 

Som vi informerede om lige op til ferien valgte Nille at søge nye udfordringer og vi har 

derfor annonceret et stillingsopslag som souschef/lærer med besættelse snarest. 

Nilles skoletimer (I-bånd) bliver indtil der er ansat en ny souschef/lærer, læst af 

Rasmus Olesen (vikar). 

Farvel til Nille – vi har aftalt med Nille, at hun kommer til morgensang den 22. august,  

hvor vi og i forældre kan give hende et ordenligt farvel  

 

Spireloppen  

I spireloppen er der også sket noget henover sommeren – Maria har fået en ny funktion 

på skolen som ”pædagogisk støtte” i skolen og har derfor ikke ret mange timer i SFO i år 

– derfor har vi for dette skoleår ansat Rasmus Olesen som går ind og tager de timer som  

Maria ville have haft.  

Velkommen til Rasmus. Mange af jer har mødt/kender Rasmus da han tidligere har været 

en del vikar både i SFO og skolen. 

 

Frivillig musik 

Frivillig musik samt individuelt klaverundervisning (tirsdage) starter op i uge 34 

Skemaændring – frivillig musik for holdet 7.-9.kl. Holdet er blevet flyttet til onsdag kl. 

14.00-15.30 (start uge 34) 

 

Skemaændring 

For 5.kl. og 8. kl. er der også lidt justering fra uge 34  - se ugebrev for klasserne 

Lejrskoler 

Lejrskoler i dette skoleår – uge 33 for alle.  

Lille indskoling - bh.kl. & 1.kl – skal overnatte på skolen  

Store indskoling - 2.-3.kl. – skal til Holbæk Naturskole  

4.- 6.kl. – skal til Horsens  

7.-9.kl. – skal til Røsnæs og nyde udelivet.   

Se ugebrev for yderlig info. 

Hilsen Hans   



Når børn bliver syge 
Når jeres barn/børn bliver syge, beder vi om en opringning om morgenen til kontoret eller 

SFO’en -  inden 08.30. 

Er barnet/børnene stadig syge de efterfølgende dage - beder vi fortsat om en 

opringning.  

 

Lærerne checker på sygemeldings-/ fraværssedlen hvilke børn, der er syge/fraværende 

af andre grunde.  

Mangler eleverne i klasserne, og står de ikke skrevet på fraværslisten, så kontakter vi 

hjemmet.  

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Alle børn har i dag fået tilmelding til Odsherreds Børne- og 

ungdomsfilmsklub med hjem i tasken. 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Tak – Tak – Tak – Tak – Tak – Tak – Tak – Tak – Tak – Tak  
Jeg kan slet ikke takke nok for den store opmærksomhed, som jeg modtog i forbindelse 

med mit jubilæum i mandags. 

Tak til alle børnene, stor tak til forældrene i de forskellige klasser. Tak for de flotte 

gaver, blomster, kurve og knus. 

Tak for dagen til kolleger og bestyrelse. Flotte ord, fine gaver og en fantastisk hyggelig 

reception. 

Jeg elsker jo mine hverdage på Friskolen, men denne mandag var det en stor glæde at 

blive ønsket tillykke ”med de 20 år”.  

Det blev en dag, som jeg vil se tilbage på med taknemmelighed. 

 

Kærlig hilsen 

Chenny  

 

 

 

 



Aktivitetskalender 2016/2017 
  

August 2016  

7.  (Søndag) Første skoledag kl. 12.00 – 15.00 

15. Lejrskole hele ugen + Forældremøde overbygn. 

23. Lærermøde + P-møde 

24. 

29. 

31. 

Bestyrelsesmøde 

Musikfestival – Spireloppen 

Odsherred stafet 

 
September 2016  

2. VHG-dag 

3. Personaledag 

6. Lærermøde + Forældremøde ml.gr. + Håndbold Karavanen 0.-3.kl. + indskol.- Naturdag 

7. Teater bh.kl. – 1.kl.  + Forældremøde indskol. 

11. 9. kl. Berlin hele ugen 

12. Teater 2.-6.kl. 

14. Geokids 

16. Geokids 

20. Lærermøde 

21. Bestyrelsesmøde 

22. Besøg fra Slovenien + Bestyrelsesmøde 

23. Besøg fra Slovenien 

26. Besøg fra Slovenien + Specialtandlæge 4.kl. kl. 9.30 + Samtaler i Indskol. 

25. – 29. Besøg fra Slovenien 

  

Oktober 2016  

4. Lærermøde 

6. Spireloppen: Bag for en sag 

7. Skills 8.kl.  

10.-13. PMU-uge 

14. Trim-dag 

17. – 23.       Uge 42 Efterårsferie 

24. 9.kl. Praktik hele ugen 

25. Lærermøde 

26. Bestyrelsesmøde 

  

November 2016  

2. Teater 7.-9.kl. 

4. Halloween-fest 

7. Samtaler 7.kl. + Terminsprøver hele ugen 

8. Lærermøde 

9. Samtaler 7.kl.  

14. Samtaler 9.kl.  

15. 7. – 9.kl. forfatter arrangement Asnæs + Spireloppen: Discofest 

16. Samtaler 9.kl. 

21. Samtaler 8.kl. + Spireloppen: forældremøde 

22. Lærermøde 

23. Samtaler 8.kl.  

30. Parathedsvurdering 8.kl. + Bestyrelsesmøde (Budget) 

  

December 2016  

6. Lærermøde 

14. Bestyrelsesmøde 

15.  Jule-Volley 

16. Juleafslutning + Personale julefrokost 

17. Juleferie 
  



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 120 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 den 22. august 2016         

Oscar (29 46 11 77)  

 

  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

TROMMER – BAS – GUITAR 

 

Elevens navn: ________________________________    Kl. ___________ 

 

Ønsker undervisning i ______________________________ (tromme, bas, guitar) 

 

NB: Tilbuddet oprettes ved 6 tilmeldinger 

 

    __________________________________________ 

    Forældreunderskrift 

 

Afleveres på kontor senest 22. august 2016 

 



FRIVILLIG MUSIK - skoleåret 2016-2017  
Opstart uge 34 
 
4. klasse 
Anna Karina 
Fredage kl. 12.15 - 13.50 
 

Celina, Cecilie, Elena, Emilie, 
Isabella, Mathilde, Marie, Mads,  

5. klasse 
Anna Karina 
Onsdage kl. 12.15 – 13.50 
 

Anna, Birk, Emil, Laura, Nikolai, 
Valdemar,  

6. klasse 
Anna Karina 
Fredage kl. 14.00 – 15.30 
 

Amanda, Asbjørn, Caroline, 
Emilia, Emil, Frederik, Karen, 
Liva, Silje A, Signe, Sofus, Thilde  

7.-9. Klasse 
Anna Karina 
Onsdag kl. 14.00 - 15.30 
 

André, Caroline, Freja, Jens, Mira 

 
Holdene er lavet på baggrund af forhåndstilmeldingerne før 
skemaudlevering.  
Skulle der være ændringer på baggrund af skemaet/interesse, så kontakt 
os venligst. 
 
Hvis en elev skal fritages for undervisning en enkelt dag, er det 
forældrene som giver besked til læreren eller kontoret.  
 
Hvis en elev ikke længere ønsker at være tilmeldt den frivillige musik, er 
det også forældrene som giver læreren eller kontoret besked.  
 
Hvis en elev udebliver fra musikundervisningen og skolen ikke har fået 
besked herom, ringer vi til forældrene. 
 
Hilsen musiklærerne 

 

 

 



 

Musikskolen ved Vallekilde-Hørve friskole 
 

Skoleåret 2016/17 – start uge 34 – frem til uge 23. 

 

Undervisning - tirsdage fra kl. 08.30 til ca.kl.11.50. 

Tider 

 

Elevnavn 

Kl. 08.30-08.55 

 

Cecilie 4.kl. 

Kl. 08.55-09.20 

 

Marie 4.kl. 

Kl.09.20-09.45 

 

Isabella 4.kl. 

Kl.09.45-10.10 

 

Sara Sofie 1.kl. 

kl.10.10-10.35 

 

Emilie 4.kl. 

kl.10.35-11.00 

 

Elena 4.kl. 

Kl.11.00-11.25 

 

Asbjørn 6.kl. 

Kl.11.25-11.50 

 

Tilde 5.kl. 

 

Bente mobil nr. 40425696 

 

Uger med aflysninger: 

41 – 42 -51 - 52 /2016 

7 – 15 – 21 – 24 / 2017 

 

 
 

 



 

Vedr. Fripladstilskud for skoleåret 2016 – 2017. 

for Vallekilde-Hørve Friskole. 

Det er muligt at søge om fripladstilskud hos Fordelingssekretariatet for friskoler og 

private grundskoler.  Der søges om både tilskud til skolepenge og SFO, hvor det 

maksimale tilskud udgør ca. kr. 5.000,00 (både skole og SFO). 

Vejledning, ansøgning og fordelingsnøgle følger efter nedenstående beskrivelse af 

fordeling af friplads midlerne på Vallekilde-Hørve Friskole.  

For at få fripladstilskud, kræves det at: 

 ansøgning ”Forældreansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2016 – 2017 

udfyldes.  

 hvis forældre er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden altså ingen fælles 

folkeregisteradresse, skal skolen informeres om den samlede indtægt, der ligger 

til grund for forsørgelsen af barnet.  

Vallekilde-Hørve Friskole har valgt at fordele fripladstilskuddet som følger: 

På baggrund af ansøgningerne til fordelingssekretariatet modtager skolen et samlet 

fripladstilskud. Denne pulje deles i to lige store dele. Den ene del fordeles efter 

Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Den anden del fordeles ved brug af 

fordelingsnøglen, hvor den samlede indtægt der ligger til grund for forsørgelsen af 

barnet er tillagt kr.100.000 for forsøger nr. 2, hvis der er en sådan, og vi ingen 

oplysninger har på vedkommende. 

Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle i henhold til indtægtsgrundlag for husstanden. 

1 barn 2 børn 3 børn eller 

flere 

328.961 342.319 355.680 

 

Indtægtsgrundlaget baseret på flere forsørgere i husstanden. 

1 barn 2 børn 3 børn eller 

flere 

428.961 442.319 455.680 

 

Vær opmærksom på at den øvre grænse for indtægtsgrundlaget er afhængigt af antallet 

af børn under 18.år. 

Det betyder at: 



 skilsmissebørn der bor i hjem, hvor mor eller far er blevet gift eller lever sammen 

med en ny partner, der er med til at forsørge barnet, får lidt mindre i tilskud. 

Fordelingssekretariatet indhenter indkomstforhold i Det centrale Personregister og 

hos Skat. Denne tilladelse giver I ved jeres underskrift på ansøgningsskemaet. Hvis 

dette ikke afgives uden forbehold kan der ikke ansøges om fripladstilskud hos 

Fordelingssekretariatet. 

Ansøgningsskema retur til skolens kontor senest 

mandag den 22.august 2016. 
 

Med venlig hilsen 

 

Tine Holm     Helle Lerche 

Formand     sekretær 

 

 

 

 

Fordelingsnøgle:  

skoleår 2016-2017 - Vallekilde-Hørve Friskole. 
 
Indtægtsgrundlag eller under – antal børn 
 
1 barn   2 børn   3 eller flere børn behov 

328.961,00   342.319,00   355.680,00   0,1 

 

315.603,00   328.961,00   342.319,00  0,2 

 

302.245,00   3315.603,00  328.961,00   0,3 

 

288.883,00   302.245,00   315.603,00   0,4 

 

275.525,00   288.883,00  302.245,00  0,5 

 

262.168,00  275.525,00   288.883,00  0,6 

 

248.806,00  262.168,00   275525,00  0,7 

 

235.450,00   248.806,00  262.168,00   0,8 

 

222.089,00   235.450,00  248.806,00  0,9 



 

208.731,00  222.089,00   235.450,00  1,0 

 

  



 



 
 

 

 



 

Efter en god lang sommerferie er vi kommet godt i gang igen. 

Endnu engang vil vi sige velkommen til de nye børnehaveklasse børn og 

deres forældre. De er blevet taget godt i mod og allerede faldet godt 

til.   

Vejret har været meget skiftende det har mest mindet om efterår, 

selvom sommeren er over os. Vi har både haft sol, regn og blæsevejr. 

Børnene har hygget sig med at se film, rollespilskrige, rundboldkampe, 

smatkager, fodboldkampe og på basket banen er der blevet spillet 

”lagkage” 

Næste uge bliver en lidt anderledes uge da der er lejrskoler, klasserne 

vil være væk på skift og torsdag er der slet ingen børn i SFO. 

Forældrekaffe: 

Vi vil afholde forældrekaffe ca. 6x om året, lægger gerne på fredage 

eller dagen op til en ferie. Vi vil servere gratis kaffe og sælge nybagte 

lækkerier til en god pris, som fx kage, boller og brød. Enten kan man nyde 

det i vores café eller tage med hjem. Det er vores 3. klasser, der står 

for bagning og salget, da de skal spare op til en SFO-afslutningstur til 

næste sommer. Forældrekaffe er en rigtig god måde, at sige god weekend 

på og samtidig får man mulighed for, at få en sludder for en sladder med 

de andre forældre. Så mød endelig op og støt en god sag.  

Skoleårets første forældrekaffe bliver fredag. d. 26. august. 

 

Naturuge: 

Tidligere år har vi haft en natur-dag, i år vil i stedet for lave en naturuge. 

Det bliver i uge 37, hvor børnene får rig mulighed for berøring med naturen i 

form af forskellige naturværksteder. Dette vil finde sted i SFO’en.  

 

 

 



 

Legetøjsdag: 

Vi har i Spireloppen en månedlig legetøjsdag, hvor det hidtil har været 

tilladt at medbringe elektronik mm. På vores forældremøde, blev der b.la 

drøftet og givet udtryk for, ærgrelse over, at når børnene havde 

elektronik med, var almindeligt legetøj ikke interessant.   

Vi blev i personalegruppen enige om, at vi ville lave en prøveperiode, hvor 

elektronik ikke var tilladt, for at se om dette ville give nyt liv til, at medbringe forskelligt 

legetøj. 

Vi har efterfølgende i personalegruppen evalueret på forløbet og taget en beslutning om, 

at vi vil fastholde den nye form for legetøjsdage. Det vil sige, at der på vores månedlige 

legetøjsdag sidste fredag i måneden IKKE må medbringes elektronik.   

Til gengæld har vi lavet et nyt tiltag, hvor børnene får en spilledag 1 gang om måneden i 

vinterhalvåret (efterårsferien til påske).  

Her vil vi lave fællesrummet om til en spillebule, børnene må tage deres spillekonsoller 

med, vi stiller vores computere til rådighed mm.  

I den forbindelse vil vi påpege, at de spil der spilles i SFO skal være alderssvarende for 

alle og dermed alderstilpasset 0 – 6 år.  

Vi afholder legetøjsdag fredag den 26. august, børnene glæder sig allerede. 

Vi vil ønske jer en rigtig god weekend  

Fra Spireloppen. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Et stor tak til forældre – børn og kollegaer for gaver, blomster og 

lykønskninger på min 10 års jubilæums dag.  

Det var en dejlig dag.  

Kærlig Hilsen Nina Kirk                         

                                     


