
7. april 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 900 

    

Næste uge: 
 

8. april 

10. april 

 

 

18. april 

 

19. april 

 

 

 
 

Børnenes Påskeferie 

Skolen og Spireloppen holder 

lukket den 10, 11 og 12. april 

 

I skole igen 

Intro 8.kl. hele ugen 

Spireloppen til OL i Højby 

Forældremøde alle klasser  

kl. 18.00 – 19.00 

Generalforsamling kl. 19.15 

 

 

 

 

 

 

Mærkedag: 
 

9. april 

 

 

10. april 

 

11. april 

12. april 

13. april 

14. april 

 

15. april 

18. april 

 

 
 

Louise  8.kl 

Sofie  8.kl.  

Hans 

Nikolaj  6.kl. 

Mathias  7.kl. 

Anna Karina 

Victor  4.kl.  

Lene P 

Isabella  4.kl. 

Oliver  9.kl.  

Lucas  bh.kl. 

Josefine  7.kl.   

 

STORT 

TILLYKKE  

 

Vi ønsker alle en rigtig god påskeferie - 

Vi ses igen den 18. april 2017 

 
 

 

Vi ønsker vores Konfirmander tillykke med dagen: 
Amalie, Caja, Caroline, Josefine, Magnus J, Selma og Victor 

 

De skal konfirmeres søndag den 9. april 2017 i Korskirken. 



   Alle børn har i dag fredag den 7. april 2017 fået  

           ”skoleintra-folder” med hjem i tasken 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

SkoleIntra 
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal tage forældreIntra og elevIntra i brug (efter påske i 

uge 16 er der opstart) 

Alle familier får i dag fredag den 7. april 2017 en kuvert med hjem i børnenes taske som 

indeholder en ”folder” fra SkoleIntra om, hvordan man kommer i gang – der er på 

folderen påklistret en adgangskode til jer forældre som I skal bruge når I skal logge ind. 

I skal desuden første gang i logger ind, bruge jeres cpr. nr. og ellers følge anvisningen. 

Skolens hjemmeside vil stadig være vores ansigt udadtil -  fredagsbrevet vil også stadig 

være her (men kan også ses fra forældreIntra)  - linket til forældreIntra findes på 

hjemmeside under skoleintra – her vælger I undermenuen forældreintra og bliver så 

sendt over til log in siden. 

Det vil være rigtig godt, hvis I prøver at logge på, i løbet af påsken og vi får set på evt. 

problemer efterfølgende – første gang der vil være ugebrev vil være fredag i uge 16. 

På forældremøderne onsdag den 19. april vil der også være en kort demonstration. – 

fremover fra uge 16 er forventningen, at ugebreve til klasserne og anden info vedrørende 

den enkelte klasse ses på forældreintra – meddelelser/beskeder frem og tilbage mellem 

hjem og skole er også på forældreintra – se i øvrigt nedenstående -   

NB: kontoret kontaktes pt. stadig på mail: kontor@vhfriskole.dk 

 

Kommunikation – i forbindelse med intra  

Nedenstående er udsnit af kommende kommunikationspolitik. 

Nedenstående er nogle forventninger som alle på friskolen kan have til hinanden i forhold 

til kommunikation via Intra. 

I kan forvente, at blive kontaktet personligt, hvis der er tale om potentielt konfliktstof 

Vi forventer, at I som familie holder jer orienteret på Intra. Med besøg mindst en gang 

om ugen - gerne weekenden da ugeplan(ugebrev) udkommer senest lørdag kl. 12. for 

kommende uge. 

Har I ikke adgang til internettet kan I henvende jer til kontoret for en aftale om, 

hvordan I holder jer orienteret. 

I kan forvente, at alle ansatte kigger i deres indbakke en gang om dagen på skoledage, og 

at en besked besvares inden for 3 skoledage. 

I kan ikke forvente, at den ansatte svarer på beskeder i weekender og ferier. 
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I kan forvente, at vigtige beskeder ligger på Intra min. 3 dage før I skal reagere. 

Vi forventer, at I sørger for, at jeres mailadresse og telefonnummer i Intra altid er 

opdateret. 

Hilsen  Hans 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Kære forældre 
Jeg trækker mig hermed som formand for skolebestyrelsen pr. 07.04.2017.  

Med ønske om stort fremmøde til den kommende generalforsamlingen.  

Med venlig hilsen 

Morten Sørensen 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 

Formand: Flemming Kristensen 

Næstformand: Charlotte Glud 

Bestyrelsesmedlem: Tine Schulz 

Bestyrelsesmedlem: Dorthe Skov-Lindquist 

Bestyrelsesmedlem: Morten Sørensen 

 

Bestyrelsen 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Frivillige søges til teltopsætning 

Jeg står for et telthold ved Vig Festivalen og for et telt- og gulvhold ved den nye Fox 

Festival i Mørkøv. 

På begge disse telthold er der i år plads til frivillige hjælpere.. 

For begge festivaler gælder det at man skal være medlem og det koster 100,- at være 

frivillig. Man skal også være fyldt 18 år. 

Arbejdet består i at opsætte telte og kræver at man tager fat :) 

Man skal arbejde i weekenden op til festivalen og søndagen efter med nedtagning... og 

ikke under selve festivalen, som man får gratis adgang til. 

 

Vig Festivalen er arbejdet søndag d. 2. juli OG søndag d. 9. juli 

Fox Festivalen er arbejdet lørdag d. 20. maj (måske lidt om søndagen) OG søndag d. 28. 

maj 

 

Kunne du tænke dig at være med så kontakt mig snarest på: 

larssjelborg@gmail.com eller tlf. 2311 4821 

 

Mvh. Lars Sjelborg 
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http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj99bvxgJLTAhXJAxoKHU82BhYQjRwIBw&url=http://junekkleppe.blogg.no/1239138357_god_pske_alle_sammen_.html&psig=AFQjCNFmHc7ZIHrhbn-mpp7okDyDunIPLg&ust=1491642484378096
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_g9-vgZLTAhWHtBoKHfLbA48QjRwIBw&url=https://www.colourbox.dk/vektor/paaske-duckling-vektor-3638610&psig=AFQjCNHlQvf-Sz4LGMUXIuNh9wpGyLEtZw&ust=1491643001044920
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Pigerne der skal være med til Showdance må 

meget gerne have et par sorte/mørke bukser på 

til OL, vi skal jo helst være så ens som muligt. I 

SFOen har vi lavet de fineste tylskørt, som vi 

også skal have på. Vores drenge skal være 

flotte riddere. Vi søger med lys og lygte efter 

noget udklædning, vi kan bruge til vores 

riddere, så er der nogen som ligger inde med 

noget vi kunne bruger vil vi rigtig gerne låne, alt 

fra kapper, brynje og hjelme. 

Vi er gået i gang med de sidste forberedelser til OL. Der 

er blevet trænet på livet løs og vi føler os bedre rustet 

end nogensinde før, og er sikker på vi møder op i topform. 

Vi køre som bekendt med bus og har derudover organiseret 

kørsel med forældre. Hvis andre tænker de selv køre til 

Højby, må I meget gerne give os besked herom.  

På selve OL dagen vil dem, der køre med bus mødes på 

skolen, hvor man samles med sit hold og den voksen ansvarlige.  

I Højby mødes vi alle på vores base og får uddelt gule T-shirt med logo inden selve 

indmarchen. 

Glæd jer det bliver en festdag ud over det sædvanlige. 

Husk OL i Højby er onsdag den 19. april kl. 9 – 16 (se næste side) 

Da OL som bekendt kun er for bh.kl – 3. klasse. Vil vi opfordre til 4 klasses forældre 

afhenter efter skoletid som er kl. 13.45. Hvis det er helt umuligt, så kom og giv os 

besked, så finder vi en løsning. 

Husk vi i dag fredag har elektronik-dag og forældrekaffe, hvor vi sælger 

lækker påske-chokoladekage.  

Kom og køb nyd i cafeen eller tag med hjem kun 4 kr. stk. eller 3 stk. for en 

flad 10’er.                                                         

I ønskes alle en rigtig god weekend samt en dejlig 

påskeferie.  

Fra Spireloppen.  

 

  



Kære forældre 

Det er med stor glæde vi igen i år skal deltage i Odsherred Legene, som 

er de olympiske lege for SFO’er i Odsherred kommune(bh.kl.-3.kl). Vi ser 

meget frem til, endnu engang, at skulle deltage i denne store begivenhed, 

der finder sted på Højby skole onsdag d. 19. april kl. 9.30 - 16 Odsherred 

Legene er tænkt, som en anderledes skole/fritids-dag. Det foregår 

udendørs og børnene skal have tøj på efter vejr og vind. Det er en rigtig 

god idé, at tjekke vejrudsigten. 

 Der er afgang fra skolen kl. 8.15, hvor vi bliver afhentet i bus børnene 

skal møde kl. 8 som de plejer. Nogle børn vil køre i privatbiler med voksne 

(I høre mere herom) På dagen får vi voksenhjælp af lærerne og forældre.  

Børnene skal afhentes på Højby skole kl. 16 ved legenes afslutning.   

Børnene har valgt sig ind på de enkelte discipliner, og vil blive iført en gul 

T-shirt med påtrykt logo til dagen.  

Hver hold vil medbringe en goodie bag og på pladsen vil, der være opstillet 

frugt og brød bod, så børnene vil få mulighed for holde energiniveauet 

oppe dagen igennem. Da dette skal ses, som et supplement til madpakken 

og da det bliver en lang dag skal børnene medbringe en god solid madpakke 

og en drikkedunk.  

 Vi vil blive en del af 14 skoler og op mod 1300 børn i alderen 6 – 10 år. 

Børnene vil skulle dyste i tolv forskellige discipliner: fodbold, hockey, 

løbehjul, forhindringsløb, håndbold, stærk barn, reb stafet, rundbold, 

show dance, mooncar, sjippe og høvdingebold. 

Der er præmier til alle og pokaler til de sejrende hold.  

Som der er tradition for ved et OL er der åbnings ceremoni, indmarch og 

tænding af den olympiske flamme. 

Hvis nogle af jer forældre har tid og lyst til at komme op, at heppe eller 

give en hjælpende hånd med er i meget velkomne sig endelig til. 

Vi glæder os til at se Vallekilde – Hørve Friskoles OL hold kæmpe en brav 

kamp for medaljer og ikke mindst for fællesskabet.  

Med venlig hilsen  

SFO Spireloppen.                                   



                                                                  

Ca. program for dagen: 

Kl. 9.30: Indmarchen. 

Musikskolen spiller op til indmarchen. SFO’erne marchere ind med holdfanen. Der sluttes 

med opstilling ved Show-dans plænen. Velkomst fra stævneledelsen. OL sangen synges 

med hjælp fra SFO koret og musikskolen. Børn fra hver SFO kommer op og fremsiger 

Odsherred Legenes ed. 

Kl. 9.50: Åbnings-ceremonien,  

Under mottoet ”Det er bare noget, vi leger”, åbner Borgmester Thomas Adelskov 

Legene og tænder OL-faklen. 

Kl. 10.05: 

Legene begynder. 

Kl. 12.10:  

Frokost pause og opvisning af show-danserne. 

Kl. 12.50:  

Legene genoptages. 

Kl. 15.25: 

Showdans finalen. 

Kl. 15.35: 

Præmieoverrækkelse. 

Kl. 15.55:  

OL ilden slukkes for denne gang.    

 

Odsherred Legene ed er:  

Vi vil kæmpe det bedste vi kan, 

Vi vil ikke snyde, men kæmpe retfærdigt og ha’ det sjovt, 

Vi vil ikke blive sure, hvis vi skulle tabe,  

Vi vil opfordre tilskuerne til at heppe på alle deltagere,  

Vi håber vi vil få en god og dejlig dag, vi ønsker en god kamp til alle 


