
16. juni 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 909 

    

Næste uge: 
 

20. juni 

 

21. juni 

 

 

22. juni 

 

 

 

 

23. juni 

 

 

 
 

9.kl. prøve - Engelsk 

Lærermøde 

9.kl. prøve – Engelsk 

7.kl. teater – Hørve Skole 

4.-5.-6.kl. i Sommerland Sj 

7.kl. på besøg hos Marianne 

Dimissionsfest 9.kl. kl.18.00 

Samt overrækkelse af 

afgangsbeviser. 

Udlejning Shelters - Maiken 

Sidste skoledag mødetid 

kl.08.30-12.00 

 

 

 

Mærkedag: 
 

18. juni 

19. juni 

21. juni 

23. juni 

 

 
 

Emil  6.kl. 

Emil M  2.kl.  

Agnes  4.kl.  

Magnus  Bh.kl. 

Alexander  3.kl.  

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

Til alle hjem – den kommende uge: 
 

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i den sidste uge er hjemgruppedage –  

med 5 lek. Fra kl. 08.05 - 13.00 (fra den 19.-22.juni 2017). 
 

1. Den sidste skoledag inden ferien – fredag den 23. juni 2017 
 

Alle møder kl. 8.30 – 12.00: 
8.30 – 10.00 Morgensang og sang til 9. klasserne. Vi siger også farvel til Rasmus og Anne – 

hvis det bliver nødvendigt bliver der en lille pause midtvejs. 

   Forældre er meget velkomne. 

 

10.15  – 11.15 I hjemgrupperne – oprydning og hygge 

 

11.20-11.45 Oprykning (Klasse og garderobe)  

 

11.45 – 12.00 SOMMERFERIEFARVEL 
 

SFO som sædvanlig til kl. 16.00.  
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Link fra SkoleIntra til fredagsbrevet/ugebrevet 

 

Når du går på forældreintra, skal du gå på klassens opslagstavle, se nedenfor  

(kopi fra forældreintra). 
 

Kommunikation mellem skole og hjem 
 

1) Fredagsbreve kan ses på hjemmesiden vhfriskole.dk som sædvanligt. 
    Direkte link til fredagsbreve - tryk her! 

 
2) Ugebreve findes nu kun i Forældreintra og ElevIntra under Ugeplaner for de enkelte klasser. 

    -> Vælg den aktuelle uge. 

   ############# 

 

Nyt fra ledelsen: 

Arbejdslørdag  

Tak til alle fremmødte – der blev ydet en rigtig god indsats på vores ”arbejdslørdag” hvor 

der bl.a. blev malet, luget ukrudt ordnet hegn, beskåret buske, lagt fliser, ryddet PMU-

lokalet og lavet mad. 

Alt sammen med til at give vores børn de bedste forhold – Tak. 

 

Nyt midlertidigt klasselokale 

I vores gamle PMU-lokale er vi nu i gang med at lave et dejligt undervisningslokale, hvor 

kommende 1. klasse kommer til at være.  

De andre indskolingsklasser kommer til at have klasselokaler der, hvor de er nu. 

mellemgruppen og overbygningen flytter. 

 

Farvel til Rasmus. 

På fredag til morgensang siger vi officielt farvel til Rasmus. Han skal i gang med at læse 

til lærer, dejligt valg. 

Jeg vil sige Rasmus en stor tak for hans bidrag til det glade liv omkring denne skole.  

I kommer dog til at se Rasmus i SommerSFO´en hvor han vil være både før og efter 

sommerferien.  

 

Farvel til Anne. 

Vi har jo endnu en dejlig person, vi skal sige farvel til på fredag til morgensang. Anne har 

været ansat i 264 mdr., det er mange. Anne hvor er det bare dejligt, at du har villet 

være en del af vores skole i så mange år.  

Vi ønsker dig alt skønt og dejligt fremover.  

 

Skema – kommende skoleår: 

I løbet at næste uge vil skemaerne være helt klar. Det er ikke nemt at lave skemaer, så 

alle kan blive tilfredse. Det er heller ikke lykkes i år, men der er blevet arbejdet på 

sagen. Vi har valgt at lægge skema ud fra et princip om at fagene helst skulle være 

fordelt over ugen og at ”sundhed og bevægelse” er placeret således at mellemgruppen  

(4.-6.kl.)  og udskolingens (7.-9.kl.) Elever kan køre hjem efter undervisningen og gå i bad. 

 

http://vhfriskole.dk/?page_id=484


 

Velkommen til – ny lærer: 

Vi kan nu præsentere Martin Jepsen og byder ham velkommen til kommende skoleår.. 

Martin bor i Jyderup sammen med sin familie. 

Martin skal undervise i idræt og i kommende 6.kl. 

Vi glæder os meget til det fremadrettede samarbejde. 

 

 

BOGAFLEVERING   
Bogaflevering foregår til faglærerne.  

Vær omhyggelige med at få afleveret alle skolens bøger. 

Vi skal gøre op, hvor mange bøger vi mangler og foretage nye indkøb.  

 

HUSK OGSÅ AT… 
Alle garderober skal tømmes helt, inden I går hjem på sommerferie. Det kan være at I 

skal lede lidt, da nogle elever vil få nye garderobeplads fredag.  

 

Hilsen Tine. 
 

 

Nyt fra bestyrelsen. 

Først en stor tak til dem der mødte op og knoklede på vores arbejdslørdag. 

- Vi har evalueret på arbejdslørdagen både mht. struktur og fremmøde 

- Bestyrelsen fik fremvist tegninger og behov beskrivelse fra medarbejder og ledelse mht. 

renovering og nybygning. Næste skridt er at ”byggeudvalget”, som består af ledelse, 

medarbejder repræsentant og bestyrelsesformanden, tager fat i fagkyndige personer.  

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer. 

 

Ref. fra mødet den 14.juni 2017 – Dorte Helgogaard.  
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Skolepenge + SFO betaling 

Pr. 01.08.2017 
 

Takster SFO 

Skolepenge Morgen 14.30 15.30 16.30 17.00 
1.245,00 243,00 485,00 647,00 808,00 889,00 

Skolepenge og Sfo 

betales i 11.mdr. 

Juli. Betalingsfri. 

     

Der gives søskendemoderation på ældste barn/børn, og er hhv. 15 og 30 % på andet og 

tredje barn, mens børn ud over det tredje er gratis. 

 

Eksempler – månedlig 

betaling Beløb kr. 
1. Et barn i 

indskol/mellem/overbygningen 

1.245,00 

2. Et barn i indskolingen med 

SFO til 14.30 

1.730,00 

3. Et barn i indskolingen med 

SFO til 17.00 + morgen SFO 

2.377,00 

4. To børn i indskolingen med 

SFO til 15.30 + morgen SFO 

3.949,00 

5. Et indskolingsbarn (SFO 

15.30) og et barn i 

mellem/overbygningsbarn 

2.950,00 

6. To børn i indskolingen (SFO 

14.30 + morgen SFO) og et 

barn i 

mellem/overbygningsbarn 

4.521.00 

7. Tre børn i 

mellem/overbygningsbarn 

3.174,50 
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SKOLEFRITIDSORDNINGEN åben på alle skoledage. 

SFO er åben på alle skoledage samt i ugerne 31,32. Vi har åbent i dagene op til jul 

dvs. d. 20. 21. 22. dec.2017 samt d. 2. jan.2018 og som noget nyt har vi åbent i 

uge 7 (skoleåret 2017-2018). 

Det betyder, at SFO ikke har åbent i efterårsferie (uge 42), dagene op til påsken 

og ugerne 29,30,31 i 2018. 

(se SFO ferieplan på skolens hjemmeside – under punktet SFO). 

 

Tilmelding til ferie senest 14 dage før ferien starter. 

SFOén er åben kl. 6.30-8.00. og fra skoledagens slut til 17.00 (fredag dog kl.16.00). 

 Personale: Nina Kirk, Pernille Højland-Henriksen, 

 Maria Skovbjerg Jensen, Mikael Bækkel og Lene Petersen. 

 

HVEM: 

Alle kan benytte ordningen, men den henvender sig primært til elever fra bh.kl.-3.kl. 

Går man i bh.kl.-3.kl. og møder før kl. 7.55 betragtes man som morgenpasningsbarn og 

skal således tilmeldes ordningen. 

Fra 4.kl og opefter – må man komme på skolen fra kl.07.30 og opholde sig i sin klasse 

frem til morgensang. 

Vedrørende betaling: 

Betalingen forfalder den 5. i hver måned – dog juli betalingsfri. 

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes fremsendes der rykker og ved 2 rykker 

pålægges der et gebyr på kr. 100,00. 

Såfremt der ikke indgår betaling efter 2.rykker overgår sagen til skolens bestyrelse. 

Såfremt der ingen betaling eller aftales indgås - overgår sagen herefter til inkasso. 

 

INDMELDELSESGEBYR: 

Kr.1.500,00 – der indbetales kr. 1.000,00 når man har sagt ja-tak til en plads – i okt. 

mdr. året før barnet starter indbetales der kr. 500,00 som den sidste del af 

indmeldelsesgebyret. 

 

Opsigelse eller ændringer:  

30 dages varsel til den 1. i måneden. 

 



 
En uge mere er allerede gået i Spireloppen.  

Det dejlige vejr er igen vendt tilbage, så der er blevet lege ude i 

stor stil.  

Torsdag var det kun 2. og 3 klasse der var I SFO da 

Børnehaveklassen og 1. klasse var på lejrskole. Her blev hygget ved 

bålet, hvor der blev bagt lækre pandekager.  

 

I tirsdag var vi på SFO afslutnings tur med 3. klasse. 

Turen gik til Københavns Experimentarium. Vi kørte med 

tog derind og hjem igen.  

Det var en dejlig tur der blev afprøvet en masse 

opfindelser og eksperimenter inden for b.la vand, 

sæbebobler, energi, luft, vind, vejr, sanser og puls. 

Undervejs blev der indtaget madpakke, pølsehorn, slik, 

frugt og vand. Børnene fik lov at shoppe for 50 kr. hver. 

 

 

På hjemturen i toget blev udsigten nydt, mens der blev guffet pastasalat og 

frikadeller. På stationen i Hørve blev de meget trætte børn modtaget af 

deres forældre. Alle var enige om det havde været en fantastisk dag. 

Vi vil sige tusind tak for hjælpen til Susanne og Marianne, der gav en stor 

hjælpende hånd i SFO, mens vi var væk.  

 

 

Husk næste fredag d. 23. juni 2017 er det skoleårets sidste legetøjsdag. 

                                                                                                                                                                                                                       

I ønskes alle en rigtig god weekend                                 

Fra Spireloppen.  

 

 

 

    
 


