
27. januar 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 891 

    

Næste uge: 
 

31. januar 

1. februar 

 

 

 
 

Lærermøde + P-møde 

Bestyrelsesmøde 

 

Mærkedag: 
 

28. januar 

31. januar  

 

1. februar 

2. februar 

 

 

 

 
 

Malou  2.kl.  

Gustav  5.kl.  

Emilie  9.kl.  

Jens 

Jalte  6.kl.  

Kathrine  7.kl. 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

Der er fællesrengøring i 5.kl.  -  

mandag den 30. januar 2017 kl. 16.30 

 

 

 

Vi har fundet et headset ”Sennheiser” på skolens P-plads –  

det kan afhentes på kontoret  



Dansk Friskoleforenings Landsmøde den 22. april – 23. april 2017  

afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel / Århus 
 

Bestyrelsen har på budgettet afsat midler til, at vi kan sende repræsentanter til 

landsmødet. 

Fristen for tilmelding til skolen er senest den 24. februar 2017 – se invitation og 

program andersteds i fredagsbrevet. 

Jeg hører gerne hurtigst muligt fra interesserede (først til mølle princip).  

Det ville være skønt, hvis nogle af jer forældre, der ikke sidder i bestyrelsen også 

tilmeldte jer – det er rigtigt hyggeligt. 

Tilmelding til vores kontor – så sender vi en samlet tilmelding til Friskolernes hus. 

 

 

I-pads 
Fondsudvalget har bevilliget penge til anskaffelse af I-pads med Software/apps bl.a. til 

brug i musik - spændende med denne nye dimission i musikundervisningen. 

 

 

Projektopgave. 
Nu har også overbygningen været igennem deres projektforløb – en spændende og 

lærerig proces for alle og som her mandag og tirsdag eftermiddag og aften blev afsluttet 

med fremlæggelser for hele overbygningen og forældre.  

De unge klarede det virkelig flot og har hver især fået både en masse viden og erfaring 

med sig.  

Dejligt at se de unge så engageret. 

 

 

Sygdom / fravær 
Som mange af jer har erfaret har og er der en hel del sygdom som florerer for tiden – 

også her på friskolen. 

Hvis I oplever, ikke at kunne komme igennem for at sygemelde børn pr. telefon, skriv da 

gerne en mail til kontoret – der har simpelthen været så meget pres på, at nogle morgner 

her den sidste tid, har vi ikke kunne nå at tage alle telefonopkald.  

 

 

 



Bedsteforældredag i Indskolingen 

den 24. januar 2017 

    

    

Se flere billeder på skolens hjemmeside / fotogalleri 

 

I torsdags havde 3. klasse besøg af LTP-studios.  
Fra 8.00 til 15.00 knoklede klassen med at optage deres hørespil. Hørespillet er en del af 

klassens litteraturarbejde, som er en del af et tværfagligt forløb med billedkunst. 

Om 2 måneder håber klassen at kunne præsenterer en cd til salg med tilhørende 

elevdesignet plakat og cd-cover. 

I skrivende stund knokler klassen med at finde lydeffekter, som skal sendes til studiet. 

En super god og meget hård dag! 

 

Venlig hilsen 

3. klasse 

 

Se flere billeder på skolens hjemmeside / fotogalleri 



Invitation til Dansk Friskoleforenings Landsmøde 

 



 

 

 

 



Tilmelding til billedskole 2017 – ligger også under grupperne. 

 

 
 

 

 



 

Det er varmere vejr og solen er kommet tilbage.  

Børnene har hygget sig i det milde vejr. 

Her er blevet leget dåseskjul, spillet basketball og kørt mooncar-

race. 

 

 

Tirsdag var vi på en lille tur med de børn der havde lyst til natur-legepladsen i Hørve det 

var så hyggeligt, at komme lidt ud af huset. 

I onsdag efter bedsteforældredagen, var der ikke så 

mange børn i SFO.  

Her blev, der hygget med film og serveret lækre 

æbleskiver med flormelis og syltetøj.  

Samtidig blev der produceret flotte nøgleringe i 

krympeplast    

Vi er så småt gået i gang med den indledende fase af 

musik festivalen.  

Gruppedannelserne og valg af sangnummer er kommet 

godt i gang. 

I dag fredag bliver, der sat 

et skema op (se skema) over 

øve-tiderne i den næste 1½ uge for grupperne. I må meget gerne 

være opmærksomme på, hvornår netop jeres barn skal øve.  

For at få den bedste optakt og forberedelse til musikfestivalen 

skal vi huske, at nævne der ikke er nogle faste gå-hjem tider fra 

nu og indtil festivalen løber af stablen. Under øve-perioden er 

det helt ok, hvis børnene medbringer mobiltelefon eller Ipod 

med tilhørende musiknumre. 

 

Selve musikfestival koncerten finder sted torsdag den 9. februar kl. 15.30 i Baunen. 

Husk, vi i dag fredag den 27. januar har legetøjsdag. 

Næste fredag den 3. februar er det elektronik-dag 

                        

 

I ønskes alle en rigtig god weekend.     

              Fra Spireloppen  

                                  

     

 



      

Uge 5 Mandag Tirsdag 

Pernille 

Onsdag 

Nina 

Torsdag 

Pernille 

Fredag 

Nina 

13:10 Fælles 

opstart 

Magnus,Villis,Cecilie, 

Mathilde  

Emil, 

Malthe, 

Albert, 

Lucas 

Thilde, 

Malou, 

Elvira 

Emil,Malthe,Albert, 

Lucas 

13:35 Bh. 

Klasses  

Grupper 

Liv, Malou, Rebecca, 

Thilde 

Melina, 

Maja, 

Freja 

 Magnus, 

Villis, 

Cecilie, 

Mathilde  

Lærke, Julie, Alma 

13:50  Anna, Marikka  Lærke, 

Julie, 

Alma 

Silje, 

Laura, 

Nanna 

Melina, Maja, Freja  

14:15 1.klasses 

Grupper 

Mille, Silje Max, 

Mikkel 

Anna, 

Marikka 

Max, Mikkel 

14:45  Kaya, Alma, Alberte Elena, 

Emilie   

Liv, Nora Mille, Nanna 

15:10  Liv, Nora Nora, 

Kaya 

Kaya, 

Alma, 

Alberte  

Kaya, Nora 

 
 

Mandag starter vi op, hvor vi alle samles i Baunen. Her snakker vi om hvad vi skal og 

hvordan.  

Herefter håber vi, at kunne nå gennem de fleste grupper, for at se hvad de tænker. Men 

vigtigst er, at få bh. Klassen og 1. Klasse i gang, da de klasser skal have lidt mere hjælp, 

da de ikke har erfaring som de store klasser. 

Efter 1. uges øvning, vil vi lave næste uges skema, for vi ønsker at få alle grupper bedst 

muligt i land, og have mulighed for at enkelte grupper måske skal have lidt mere voksen 

hjælp end andre 

 

Derfor er skema for uge 6, ikke færdiggjort. 
 

Uge 6 Mandag Tirsdag 

 

Onsdag  Torsdag 

 

Fredag 

 

13:10   Alle Koncert  

13:35   Alle Koncert  

14:15   Alle Koncert  

14:45      
 
 

                                                     

 

 


