
30. september 2016 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 877 

    

Næste uge: 
 

01. oktober 

03. oktober 

04. oktober 

 

05. oktober 

06. oktober 

 

07. oktober 

08. oktober 

 

 
 

Udlejning baunen 

Skole/hjem ml.gr. 

Lærermøde 

Skole/hjem ml.gr. 

Skole/hjem ml.gr. 

Spireloppen: Bag for en sag 

Skole/hjem ml.gr. 

Skills 8.kl.  

Forældrerengøring 1.kl.  

Mærkedag: 
 

06. oktober 

 
 

Sofia  5.kl.  

 

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

 

 

 



Velkommen  
På mandag den 3. oktober siger vi goddag og velkommen til Tine Olsen som jo er ansat 

som souschef og lærer her pr. 1. oktober – vi glæder os rigtig meget til samarbejdet.  

Hans 

 

                                                         ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Kære forældre og børn 
Jeg glæder mig rigtig meget til at lære jer alle sammen at kende.  

Lidt om mig. 

Jeg er født og opvokset på en gård i Rørby, en lille by uden for Kalundborg. Her lå der 

engang en lille friskole, hvor jeg har gået hele mit barneliv. Det var en skole, hvor den 

Grundvig-Koldske skoletænkning fyldte meget, så denne baggrund ligger dybt i mig. 

Derudover er jeg optaget af undervisningsmetoder, som giver eleven mulighed for med 

lyst og glæde at opnå læring. 

I min fritid bruger jeg tid på mine 3 livlige drenge og mand. Jeg har i tidernes morgen 

lavet meget gymnastik bl.a. i Vallekilde-Hørve Fritidscenter. Nu går tiden med Volleyball 

og gode gåture. 

 

Jeg vil være i SFO´en hver onsdag inden efterårsferien, hvor jeg vil forsøge, at få sagt 

hej til så mange af jer som muligt.  

 

Med venlig hilsen 

Tine Abkjær Olsen 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Kære forældre på VHF.  

I uge 41 skal jeg lave et forløb om børnearbejde. Jeg har i 

den forbindelse brug for flasker.  

Er det nogen der kan undvære plastic-flasker (1 – 1½ l) bliver 

jeg derfor rigtig glad.  

Flaskerne kan afleveres i den sorte sæk i 3. klasses klasselokale. 

Vh og tak! 

Mads 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Stof-rester 
I forbindelse med PMU-ugen efterlyses stofrester – gamle 

lagner, duge, viskestykker og lignende.  

Vi tager også gerne imod forskellige knapper. 

Hilsen Bodil 

 



Slovenien-besøg. 
Torsdag middag tog vi og især 8. klasse afsked med vores gæster fra Slovenien som jo 

har været på besøg den sidste uge – det har været et fantastisk besøg med mange gode 

oplevelser for både Slovenske og danske børn.  

Vi er også blevet bekræftet i, at det har været helt rigtigt at flytte udvekslingen med 

Slovenien fra 7. til 8. klasse – det har givet den rette ”jævnbyrdighed” – det var en 

tårevædet afsked i går og nu ser 8. klasse frem til gensynet med Slovenerne til foråret, 

hvor turen går sydpå. 

 

Sådan et arrangement kan ikke lade sig gøre uden et stort forældreengagement - og det 

har i 8. klasses forældre virkelig lagt for dagen – med fuldt program alle eftermiddage 

/aftner – rigtig friskoleånd – mange tak for det. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Til alle friskole familier og personale  

IBM LENOVO R500 Bærebare PC'er - magen til dem, som 

skolen bruger, kan stadig bestilles og købes igennem Clark.  

Hvis dit barn i overbygning eller dit barn som skal i 

overbygning næste år - eller bare en, som skal bruge en 

robust computer - gerne vil købe en letter brugt PC 

formateret og istandsat med Windows 10, office pakken 

og kaspersky virus - er det sidste udkald.  

Skriv til Clark på clark@vhfriskole.dk. 

Clark 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Program for PMU-uge, 7.-8.- 9. klasse 
Mandag den 10. oktober kommer den kendte tegner, Kasper Købke, og fortæller om sit 

store arbejde med at illustrere den nye H.C. Andersen bog.  

Derefter skal vi alle lære at tegne, vi skal have tips og tricks til vores videre arbejde 

igennem ugen. 

Tirsdag/onsdag/torsdag bliver klasserne delt ind i hold på tværs. De skal arbejde i 3 

forskellige værksteder – Guldaldermaleri – illustration af eventyr og stop-motion film. 

Alle kommer igennem alle værksteder. 

Vi glæder os til en spændende uge. 

 

Overbygningslærerne 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:clark@vhfriskole.dk


 

 

 

 



 



 

 

 

Husk I dag fredag 

legetøjsdag 


