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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 894 

    

Næste uge: 
 

Der er ingen 

arrangementer i 

denne uge 

 

 
 

 

Mærkedag: 
 

25. februar 

 

 

 

 
 

Thilde  6.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

 

Friskolens Forældrefest fredag den 31.marts 2017 
 

Husk at tilmelde jer Friskolens forældrefest senest den 17. 

marts 2017. Tilmeldingssedler hænger i klasserne og hænger 

på standeren ved indgangen, man kan også sende en mail: 

tineschulz.ts@gmail.com 

 

 

 

 

    
Se alle billederne fra fastelavn på skoles hjemmeside / fotogalleri 

        



Ekstra lærer stilling  
Vi er i den privilegerede situation, at vi kan oprette en ekstra fuldtids lærerstilling til august 

2017 – dette kan lade sig gøre ved at stykket sammen af forskellige timer der er blevet læst 

af  ”timelærere” samt et behov for, at der blive tilført lidt ekstra timer i overbygningen.  

Derfor kan I se, at vi annoncere efter en lærer på div. Jobs-cites. 

 

Fra bestyrelsen/skolen 
Skolen er i gang med at gøre klar til at indføre SkoleIntra (forældreIntra, elevIntra og 

PersonaleIntra) Personalet er her efter vinterferien startet med personaleIntra og vi 

forventer at forældre og elevIntra kan starte op efter påske – I vil høre nærmere. Skolen vil 

beholde sin hjemmeside og linke videre herfra til de forskellige Intra-er.  

SkoleIntra er en kommunikations platform udviklet til skoler som vil gøre nogle ting lettere 

og indeholder også en række funktioner som for os som skole er nye og som vi har vurderet 

som hensigtsmæssige.  

I vil modtage yderlig information og adgangskoder pr. mail op til påske– og desuden vil vi 

afholde mindst et fyraftensmøde, hvor man kan få vist/gennemgået div. funktioner. 

 

Generalforsamling 
Som tidligere udmeldt holder vi generalforsamling onsdag den 19. april 2017 .  

I år har vi valgt at gøre det lidt anderledes - da vi har valgt at lægge forældremøde op til 

generalforsamlingen dvs. at der er forældremøde i alle klasser samme dag kl. 18.00 – 19.00 kl. 

og kl. 19.15 starter generalforsamlingen.  

I pausen mellem forældremøde og generalforsamling vil der være kaffe og lidt sødt.  

Vi ser frem til et stort fremmøde (dette betyder, at de tidligere annoncerede 

forældremøder på andre tidspunkter er aflyst). 

Hilsen Hans 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Hej alle sammen  
Jeg har nu været i gang som daglig leder i Skovbørnehaven siden 8. februar og er kommet 

rigtig godt fra start.  

Det er en dejlig atmosfære der møder én allerede ved parkeringspladsen og af stien op til 

børnehaven. Altid smilende børn og voksne på vejen uanset om det er skole- eller 

børnehavebørn el. forældre. 

Min familie og jeg kommer fra Skælskør, hvor jeg er født og opvokset, men da vi også har 

familie heroppe omkring og min mand arbejder i København, har det længe været undervejs 

at vi ønskede at komme tættere på og pludselig var det muligt. 

Jeg er uddannet pædagog fra Slagelse Seminariet 2004 og har primært arbejdet inden for 

dagtilbudsområdet med børn i alderen 0-6 år.  

Efter en afstikkere til Nuuk i Grønland i et år, hvor jeg arbejde som souschef i en integreret 

institution, har jeg arbejdet som daglig leder af en daginstitution først i Glostrup og 

derefter i Næstved.  

Jeg kan se mange muligheder for Skovbørnehaven og glæder mig til sammen med personalet, 

forældre og børn at videreudvikle på alt det, der er startet og har været med til at 

kendetegne Skovbørnehaven, som vi kender den i dag, men alle forandringer skal naturligvis 

gøres lempeligt i forhold til stedets kultur.  

Hilsen Kristina (daglig leder i skovbørnehaven) 



Caféaften den 17. marts 2017 kl. 18.30 - 20.30 
 

  
 

 

 



  
 

 

 

                                      



 Bjergsø 6/2-17 

 

 

Trafiksikkerhed Bjergesø 

 

Vi er nogle borgere i Bjergesø, der ser en udfordring i den 

”skolevej / naturrute”, der går gennem Bjergesø via Skippinge / 

Tangmosen / Vallekilde & omegn.  

 

Vi har fået politiker Morten Egeskov i tale – han har været på 

besøg i Bjergesø og set de trafikale udfordringer, vi har.  

 

Udfordringen handler især om en meget høj fart gennem 

Bjergesø og en cykel- / gangsti, der udmunder på netop denne 

strækning. Denne sti er der ikke skiltet med, hvilket 

vanskeliggør bilisternes opmærksomhed på dette.  

 

For at synliggøre vigtigheden af at fartregulere omkring dette 

”knudepunkt” overfor byrådet, har Morten opfordret 

undertegnede til at finde ud at hvor mange der reelt ville have 

glæde af en fartregulering i Bjergesø.  

 

Håber derfor på så mange henvendelser, så muligt via følgende 

mail, således at en tilfredsstillende løsning for vores gående & 

cyklende trafikanter, kan blive en realitet.  

 

På forhånd mange tak 

 

På Bjergesø-beboernes vegne 

 

Mvh. Tine & Michael Schulz  

becsen@mail.dk 
 

 

 



Spireloppen 
 

Efter en dejlig vinterferie er vi igen i gang i SFO’en. Vi har 

været ramt af sygdom i personalegruppen, men har alligevel 

klaret os godt igennem ugen, med stor hjælp fra vores to nye 

vikarer Julie og Malthe.  

Der har nærmest været forårsstemning, da vejret i hvert fald 

vidste sig for sin gode side med masser af solskin. 

 

Legepladsen har været flittigt brugt, hvor der er 

blevet gynget, klatret og gravet huller i 

sandkassen.  

I skoven er, der blevet klaret i træer og bygget 

huler. På boldbanen er, der blevet spillet fodbold, 

kroket og rundbold. 

Der er blevet nynnet til tonerne af: ”Kan du gætte 

hvem jeg er” fastelavnen nærmere sig med hastige 

skridt fastelavnstønderne er blevet malet i de 

flotteste farver og der er produceret papmasker 

med de fineste motiver på. 

 

Rasmus har haft gang i det store bageri, hvor der er 

blevet bagt de fineste og lækreste fastelavnsboller. 

De bliver sat til salg i dag fredag til forældrekaffen. 

Mandag den 14 marts har vi SFO-aften for 3. og 4 

klasse invitationer vil snarest blive delt ud. 

 

 

Husk vi i dag har legetøjsdag og 

forældrekaffe kom og køb lækre fastelavnsboller 3 kr. stk.  

 

Nyd dem i Spireloppens café eller køb med hjem.  

  

I ønske alle en rigtig god weekend 

Fra Spireloppen   

 

                    


