
13. januar 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 889 

    

Næste uge: 
 

17. januar 

 

 

19. januar 

 
 

Projekt opg. overbygn. kl. 15.00 

(tirsdag – fredag) 

Lærermøde 

Velkomsteftermiddag 

(Kom. Bh.kl. børn + forældre) 

Mærkedag: 
 

14. januar  

 

17. januar 

19. januar 

20. januar 

 

 
 

Gabriella  7.kl. 

Mads 

Simon  9.kl. 

Alberte  2.kl.  

Lina  8.kl.  

Anders (skbh.) 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 
 

 

Husk:  

Overbygningens fremlæggelser mandag den 23. januar og  

tirsdag den 24. januar kl. 15.00 



Ferieplan for kommende skoleår 
Vi har valgt at vente med at udmelde en endelig ferieplan, da vi afventer Odsherred 

kommunes endelige vedtagelse – det der er det ”springende” punkt er om skolen skal 

starte efter sommerferien den 6. august eller 13. august 2017 

Som udgangspunkt havde alle regent med 6. august, men det vil fremadrettet give nogle 

udfordringer – derfor afventer vi den kommunale udmelding.  

Den skulle komme i næste uge – vi vil derefter, når bestyrelsen har vedtaget vores egen 

udmelde dette. 

 

Sygemelding af børn 
Ved almindelig sygdom bedes I som forældre kontakte skolen så vidt muligt om morgenen 

før skolestart ( der kan ringes mellem kl. 7.30 og 8.00 tast evt. til SFO for at give 

besked – I kan også skrive en mail til kontoret, mail: kontor@vhfriskole.dk) det er 

nødvendigt at der gives besked hver dag eller der angives en periode fra første dag. 

Dette er for at sikre, at vi som skole og I som forældre, faktisk er vidende om evt. 

fravær og baggrunden. 

 

Nyt fra kontoret - Godt Nytår. 
 
Vedr. FRIPLADSTILSKUD for skoleåret 2016-2017. 

Skolen har nu modtaget fripladstilskud for dette skoleår. 

Vi har orienteret de familier som har søgt og som er tilskudsberettiget. 

 
Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2016-2017: 

Skolen har nu modtaget tilskud til dækning af udgifter til bus og/eller tog i skoleåret fra den 

08. august 2016 til den 23.juni 2017. 

Skolens tilskud er nedsat væsentligt – så vi har valgt at udbetale tilskud til de elever der bor 

indenfor følgende afstande: 

 

AFSTAND mellem skole – hjem: 

Bh.klasse – 3.kl.  mindst 2.6 km – max. 12.5 km. 

4.-5.-6.kl.  mindst 6,1 km. – max. 16 km. 

7.-8.-9.kl.  mindst 7,1 km – max. 16.km. 

 

Tilskuddet gives til befordring mellem skole og elevens bopælsadresse. 

Tilskuddet ydes til befordring med billigste befordringsmiddel. 

 

Tilskuddet udbetales ved at fremvise buskort i form af månedskort eller rejsekort.  

Der ydes ikke tilskud til befordring ved brug af egen bil. 

 

Beløbet indsættes på forældres bankkonto, medbring derfor venligst jeres bank konto 

oplysninger. 

 

I er også meget velkommen til at sende jeres dokumentationer og bank 

oplysninger via skolens mail: kontor@vhfriskole.dk  

 

Kontakt Helle på kontoret: Tlf.nr. 59 65 68 34 tast 1 -  

dagligt mellem kl. 08.00 - 14.00.  

mailto:kontor@vhfriskole.dk
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/tandbus.jpg&imgrefurl=https://www.syddjurs.dk/borger/sundhed-og-sygdom/tandpleje/om-tandplejen/befordring-til-tandpleje&docid=7XEWtXULiBEH3M&tbnid=VPCqztXCOVQTqM:&vet=1&w=469&h=329&bih=730&biw=1536&q=befordring&ved=0ahUKEwj1tLOOirXRAhWBkywKHfTmBWQQMwh_KFYwVg&iact=mrc&uact=8


Nyt fra elevrådet !        Vinter 2017 

 

Alle klasser er blevet informeret om to tilbud om at komme på kursus i gennem elevrådet, 

derfor kan det være at nogle børn spørger deres forældre om det er ok de deltager. Her 

er lidt flere oplysninger: 

For at deltage i et eller begge kurser, behøver man ikke være medlem af elevrådet, men 

man skulle have lyst til at repræsentere skolen og deltage ivrigt i alle aspekter af det 

kursus eller de kurser.  

Det indebærer overnatninger i Jylland og der er ikke en masse voksne som kan trøste en 

der får hjemve.  

Clark, som er kontaktlærer til elevråd deltager ikke, da de kurser er designet til elever, 

ikke vejledere. 

Allerede nu i slutningen af januar er der et kursus eller konference om skolepolitik – det 

kan findes på Facebook her: https://www.facebook.com/events/1437407536299315/  

Det er nok til større børn, som både har en mening om praksis på Vallekilde og politik fra 

Christiansborg. 

Har man lyst, skal man kontakte Magnus fra elevrådet, klasselæreren eller undertegnede 

straks! 

Den anden invitation er til årsmøde/generalforsamling i slutningen af marts. Det foregår i 

Randers, og skolen kan sende op til 5 delegerede, som hentes og afleveres på skolen med 

fælles bus.  

Der er lidt mere fest og samvær end til de andre kurser. Programmet findes på danske 

skoleelevers hjemmeside, eller fås hos Clark. 

Vores næste elevrådsmøde er i uge 4 torsdag eller fredag. Alle punkter til mødet skal 

være Magnus i hænde senest onsdag d. 25. januar. 

Hilsen Clark Pratt 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1437407536299315/


 

 
 

 

 

 

 

”Forældrefest” 

Der indbydes hermed til fredagsbar for 

forældre d. 31.marts 2017 kl. 19-? i 

Baunen.  

Der vil være tapas-bar og hver klasse skal 

medbringe 1-2 kulørte drinks, så vi får et 

farverigt og spændende drinkskort.  

Der vil være et lokalt band, der spiller op 

til dans.  

Så sæt kryds i kalenderen og få 

arrangeret børnepasning  

Vel mødt til et brag af en fest  

     

Maria, Majbrit & Tine (2.kl) 

 

Tilmelding kan ske på følgende måde: 

På tilmeldingsblanketten i klassen eller på søjlen i indgangspartiet eller på 

mail til Tine Schulz : tineschulz.ts@gmail.com 



 

Endnu en dejlig uge er gået i Spireloppen. 

Sne og is blev afløst af regn, sjask og pjask. På trods af det er 

der alligevel blevet leget udendørs.  

Onsdag blev vi dog inde i tørvejret og hyggede med en god film.  

I baunen blev der spillet håndbold og stikbold. Klæd ud tøjet og 

dukkekrogen er blevet benyttet i stor stil. 

 Små hyggelige huler er blevet bygget i børnehaveklassen.  

 

Torsdag forvandlede sig til en udedag med hygge omkring bålet, og 

vi fik snittet med knive og savet brænde.  

I køkkenet blev der serveret lækre varme pizza-toast og æbler til 

eftermiddagsmad.   

 

                          I ønskes alle en rigtig god weekend. 

                          Fra Spireloppen 

 

 

                                                

 

 

 


