
3. februar 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 892 

    

Næste uge: 
 

6. februar 

7. februar 

 

8. februar 

9. febraur 

 

 
 

UU-vejleder 8.kl. - kl. 12.15 

Fagcafé 7.-8.-9.kl. 

Hans + Tine kursus  

Fagcafé 7.-8.-9.kl. 

Spireloppen: Musikfestival 

Mærkedag: 
 

4. februar 

5. februar 

9. februar 

 

 

 
 

Sarah  2.kl.  

Andreas J  9.kl.  

Malthe  bh.kl. 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

 

 

 

 

Vi fejre fastelavn fredag den 24. februar 2017  

Program følger snarest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjertestarter 
Vi har efterhånden haft en hjertestarter inde på friskolen i nogle år -  nu er der blevet 

mulighed for at få den etableret udendørs, så den er tilgængelig for alle døgnet rundt – 

denne mulighed er kommet i stand via  ”Kunsten at rede liv” og en række lokale  

sponsorer : Søegaard Udslusning, Kjeld Eriksen & Søn ApS, Familiecenteret Lille 

Nørremark, Mårtensson El ApS, Salon Værkstedet, advokat Jens H. Elmkjær, JJ 

ENTREPERENØR & ANLÆG, samt Hørve Byggecenter A/S. 

Vi siger tak til alle ovennævnte for støtten til at gøre det nemmere at redde liv. 

 

 

Valg af ungdomsuddannelse. 
Forældre til elever i 9. klasse. En ”reminder” om at I som forældre skal gå ind på 

hjemmesiden 

 ” Optagelse.dk” og godkende jeres barns valg af ungdomsuddannelse - også 10.klasse 

eller 10. klasse på efterskole -  INDEN DEN 1. MARTS 2017. 

 

 
 

 

Trafik – sikker skolevej 
 Vi har i dag til morgensang indskærpet overfor vores børn, at det at færdes i trafikken 

ikke er en ”legeplads” – vi har fået meldinger fra forældre at de har set vores børn 

færdes på en uhensigtsmæssigt måde, eksempelvis cyklister der overhale gående ved at 

køre ud på kørebanen – det har også været observeret at situationen ved 

busstoppestedet og fodgængerfeltet til tider har været oplevet som uhensigtsmæssigt i 

forhold til andre trafikanter – vi håber i forældre der har børn der selv færdes i 

trafikken tager en snak om, hvordan det er man færdes sikkert og hensigtsmæssigt i 

trafikken.   

 

 

Fra bestyrelsen 
Ferieplan vedtaget - Se ferieplan andet sted 



 

Generalforsamling i april. 
Til vores årlige generalforsamling er der jo valg til bestyrelsen – og der er 3 pladser på 

valg i år og minimum en af pladserne skal besættes med et nyt medlem. 

Vi opfordre til, at man overvejer om bestyrelsesarbejde er noget man kunne have mod på 

eller måske opfordre andre man mener vil være egnet til at stille op. Vil man høre 

nærmere om, hvad arbejdet i bestyrelsen indebære, er man velkommen til at kontakte en 

af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.  

 

 

VALLEKILDE-HØRVE FRISKOLE 

Ferieplan 2017 - 2018 
 

Første skoledag  13.august 17 Søndag kl.12.00 

 

 

*Efterårsferie 14.oktober 17  22. oktober 17 

 

*Juleferie 20. december 17  02. januar 18 

 

*Vinterferie 10. februar 18  18. februar 18 

 

*Påskeferie 24.marts 18  02.april 18 

 

*St. bededag 27. april 18   

 

*Kr. himmelfart 10.maj 18  13.maj 18 

 

*Pinseferie 

 

*Grundlovsdag 

19.maj 18 

 

05.juni 18 

 21.maj 18 

 

 

    

*Sommerferie  30.juni 18 

 

 11.august 2018 

 

*Alle anførte dage er feriedage. 

 

 

Det skal bemærkes, at der i sommeren 2017 vil være 7 ugers ferie til 

eleverne. 

 



 

Ugen har stået i musikfestivalens tegn. Grupperne 

er kommet godt i gang med at øve sange og 

dansetrin. Der er gået op i det med liv og sjæl. Vi 

forsætter med at øve mandag, tirsdag og onsdag i 

næste uge. Inden det torsdag er alvor, der 

afholdes generalprøve på koncertdagen fra kl. 

13.30. 

  

 

I må stadigvæk gerne være opmærksomme på, 

hvornår netop jeres barn skal øve (se skema) 

  

 

 

Musikfestival koncert torsdag  

den 9. februar kl. 15.30 i Baunen 
 

 

Glæd jer det bliver musik og sceneshow på allerhøjeste niveau. Kom i god tid der bliver 

rift om de bedste pladser.    

 

 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

Fra Spireloppen 
 

 

 

 

Skema for uge 6 til Musik festival (se næste side) 

Det er vigtigt at sige, at det er ca. tider, så hvis jeres barn er med til musikfestivalen, er 

det rigtig dejligt, at børnene i denne uge er lidt længere i SFO.  

Det er nogle hektiske dage, der bliver brugt mange kræfter på at få sangen til at lykkes.  

 

Der er af samme årsag heller ikke gå-hjem tider i denne uge.  



 

 

Uge 

6 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag  Torsdag 

 

 

 
13:00 Fællessang Magnus, Villis, Asger, 

Cecilie, Mathilde 

Fællessang/ 

Alle 

Koncert/generalprøve  

13:15 Fællessang Emil,Malthe,Albert,Lucas Alle Koncert/generalprøve  
13:30 Fællessang  Liv, Malou, Rebecca, 

Thilde 

Alle Koncert  

13:45 Emil,Malthe,Albert,Lucas  Lærke,Julie,Alma Alle Koncert/generalprøve  
14:00 Kaya,Alma,Alberte Melina,Maja,Freja Alle Koncertgeneralprøve  
14:15 Magnus, Villis, Asger, 

Cecilie, Mathilde 

Thilde, Malou, Elvira Alle Koncert/generalprøve D 

14:30 Filippa, Sara-Sofie, Max Kaya, Nora, Kamille Alle Koncert/generalprøve  
15:00 Laura, Silje, Nanna Mille, Nanna Alle Pause  
15:15 Mille, Silje Liv, Nora Alle  Pause  
15:30 Anna Laura  Alle KONCERT 

 
 

 

Vi håber, at kunne levere et godt show, samt at vi har nogle glade koncertgæster der vil 

give vores deltagere en fantastisk oplevelse. 

Der vil tirsdag blive hængt en seddel op med rækkefølgen af sange/deltagere til 

koncerten torsdag. 

 

 


