
18. august 2017 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 911 

    

Næste uge: 
 

21. august 

22. august 

 

23. august 

 

24. august 

 

 

25. august  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forældremøde 2.kl.  

Lejrskole 4.-6.kl. 

Forældremøde 7.-8.-9.kl. 

Lejrskole 2.-3.kl.  

Lejrskole 4.-6.kl. 

Lejrskole 0.-1.kl 

Lejrskole 2.-3.kl.  

Lejrskole 4.-6.kl 

Lejrskole 0.-1.kl 

Lejrskole 2.-3.kl. 

 

Mærkedag: 
 

19. august 

 

22. august 

 

23. august  

 

 

 
 

Søren 6.kl. 

Inger (skbh.)  

Filippa  2.kl.  

Rasmus  3.kl.  

Kaya  3.kl.  

 

 

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

Velkommen tilbage efter en dejlig lang sommerferie 
 

 
Hvis I har fået ny adresse eller nyt telefonnr. bedes I venligst give kontoret 

besked inden den 23. august 2017 
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Alle børn har i dag fredag den 18. august 2017  

fået fotosedler i tasken. 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Så fik vi fejret Clark 

 
 
 
 

Godt i gang   

Så er skoleåret 2017-2018 skudt i gang – håber alle fik nydt en god lang sommerferie og 

nu er klar igen til nye udfordringer.  

Det var dejligt, traditionen tro at mødes med jer alle i søndags og starte året samlet med 

picnic og ikke så dårligt vejr. Vi har glædet os til det forestående skoleår. Vi har i år 

sagt goddag og velkommen til 17 nye børnehaveklassebørn og deres familier, vi ser frem 

til samarbejdet om at skabe 10 gode år på VHF.  

Derudover har vi også sagt velkommen til Ludie i 5. klasse og Marius i 9. klasse. På 

personalefronten var der også goddag og velkommen til Leene Dandaneel (lærer) og 

Martin Jepsen (lærer) – her i ugens løb er har vi også budt velkommen til Mikael Schäfer 

(lærer) og Johanne Groot (pædagog i SFO) 

 

Sygemelding af børn.  

Hvis jeres barn er blevet syg meddeles dette til kontoret, enten via intra ”besked til 

kontoet” eller pr. telefon om morgenen (fra kl. 7.45) . 

Besked kan også gives pr. telefon til SFO om morgenen fra kl. 06.30 – 7.45. 

 



Hvis man holder fri uden for skoleferierne –  
For afklaringens skyld – fri fra skole i op til tre dage aftales med gruppelæreren – mere 

end de tre dage aftales med souschef eller skoleleder. Hvis man vælger at ens barn skal 

holde fri uden for skoleferierne har man som forældre valgt at ens barn ikke skal 

modtage undervisning i den periode – I skal derfor som forældre ikke forvente særlig 

tilrettelagt ”ferielektier” – I bedes orientere jer/ følge op på, hvad børnene laver/har 

lavet i den pågældende periode. Vi er som skole ikke ”tilhængere” af at man holde fri 

uden for skoleferierne, men har samtidig forståelse for at den enkelte familie kan have 

deres gode grunde.  

 

Traditioner og fornyelse –  
En lang og god tradition har nu brug for lidt korrektion 

Flytning af ”majfesten” og ugen der høre til – nu bliver det en ”oktoberfest”/uge med 

samme koncept - men flyttet. Vi har valgt at flytte ”majfesten” og tilhørende uge, til 

oktober da vi jo rigtig gerne vil have alle klasser med som en del af målet og ideen med 

processen.  

Politikerne og ministeriet har bestemt at betydningen, omfanget og tidsperioden af de 

afsluttende prøver for 9. klasse i de senere år er udvidet markant og ligger beslag på en 

stor del af foråret og sommeren op til sommerferien. Det har I de seneste år været en 

stor udfordring at koordinere ”majfest” og afgangsprøver som begge dele kræver mange 

ressourcer af skolen og elever. Derfor har vi valgt at tage konsekvensen og flyttet 

”majfesten”/ugen i kalenderen til en ”oktoberfest”/uge.  Vi starter allerede her til 

oktober. (vi har vurderet at det nok ikke er muligt at få ministeriet til at flytte 

prøveterminen for de afsluttende prøver ) 

 

 

Den ”gule folder” 
Vores ”gule folder” med div. praktiske oplysninger, kalender, klasselister m.v. bliver 

elektronisk. – I processen med indførsel af SkoleIntra som platform for meget af vores 

kommunikation/information vil vi her fra i år lægge den ”gule folder” på SkoleIntra – 

næsten med samme indhold som tidligere -  kalenderen kan I finde som selvstændig 

funktion i selve SkoleIntra ( og kan ses nu)  – resten af indholdet vil I kunne se under 

”den gule folder” - dem af jer der ønsker den ”gule folder” i papirform vil kunne få den 

udleveret på kontoret fra uge 35. 

 

SkoleIntra –  
Husk  - måske mest til jer der er ”nye” – at logge ind på ForældreIntra og se beskeder og 

informationer vedrørende jeres barns klasse. 

 

Hans 
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Skemaforkortelser samt personale initialer 2017 – 2018 
  

Fag  Forkortelse  

Hjemgruppe  Hjgr.  

Fortællefag  Fortæl.  

Dansk  Dan  

Matematik  Mat  

Engelsk  Eng  

Tysk  Tysk  

Samfundsfag  Samf.  

Geografi  Geo  

Biologi  Bio  

Historie  His  

Fysik  Fys   (lokale: Fysik)  

Natur og Teknik  N/T  

Sundhed og Bevægelse  S/B  

Fælles læsebånd i indskolingen  I-bånd  

Praktisk/musisk udtryk  Pmu  

Musik  Mus   (lokale: Musik)  

Frivillig musik  F. Mu  (lokale: Musik)  

    

Navn  Initialer  

Hans Brandt  HB  

Tine Olsen  TO  

Bodil Iversen  BI  

Lenee Dandanell  LD  

Alexandra Svendsen AS  

Mads Valther  MV  

Martin Jepsen  MJ  

Chenny Rasmussen  CR  

Henrik Kiowsky  HK  

Peter Torkelund  PT  

Mikael Schäfer MS  (FM) 

Jens Kock  LJK 

Marianne Østergaard  MA  

Clark Pratt  CP  

Mikael Schäfer MS (FM) 
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Lejrskoler 2017 – 2018 
 

  

Bh.kl. – 1.kl.  
(24 – 25. august) 

 

Overnatter på skolen 

24. august tur til Andelslandsbyen i Holbæk 

2. – 3.kl. 
(23. – 25. august) 

 

2 overnatninger ved Shelterpladsen 

Anneberg  (Naturskolen Nykøbing Sj.) 

4. – 6.kl.  
(22. – 24. august) 

 

Jægerspris 

7. – 9. kl. 
(23. – 24. august) 

Overnatning på skolen 

23. august tur til Kbh. derefter overnatning 

på skolen 

24. august formiddag på skolen 

25. august 7.-9. kl. tur i lokalområdet 

 

7.klasse 
(4. – 7. september) 

 

Tur til Esbjerg 

8. klasse 
(Ikke helt fastlagt) 

 

Slovenien  (ugen op til påske) 

9. klasse 
(uge 36) 

Berlin 
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FRIVILLIG MUSIK - skoleåret 2017-2018 
Opstart uge 35 
 
4. klasse 
Jens 
Mandag kl. 12.15 – 13.50 

Laura, Mads Peter, Alberte, 
Emma, Anna, Melissa, Linnea, 
Nanna, Silje, Malte, Alexander 

5. + 6. klasse 
Jens 
Onsdage kl. 13.05 – 14.45 

Anna, Celina, Cecilie, Elena, 
Isabella, Laura, Mathilde, 
Magnus, Marie, Sebastian 

7. + 8. +. 9. klasse 
Henrik 
Torsdag kl. 14.00 – 15.30 
 

Amanda, Asbjørn,  Emilia, Frida, 
Karen, Mathias, Signe, Silje, Liva 

7.-9. Klasse (Drama) 
Mikael  
Fredag kl. 14.00 - 15.30 
 

Anna, Amanda, Birk, Caroline,  
Felina, Frederikke, Henriette, 
Karen, Mads S, Signe, Tilde, 
Sofie, Sebastian, Liva 

 
Holdene er lavet på baggrund af forhåndstilmeldingerne før 
skemaudlevering.  
Skulle der være ændringer på baggrund af skemaet/interesse, så kontakt 
os venligst. 
 
Hvis en elev skal fritages for undervisning en enkelt dag, er det 
forældrene som giver besked til læreren eller kontoret.  
 
Hvis en elev ikke længere ønsker at være tilmeldt den frivillige musik, er 
det også forældrene som giver læreren eller kontoret besked.  
 
Hvis en elev udebliver fra musikundervisningen og skolen ikke har fået 
besked herom, ringer vi til forældrene. 
 
Hilsen musiklærerne  
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Vedr. Fripladstilskud for skoleåret 2017-2018 

for Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Det er muligt at søge om fripladstilskud hos Fordelingssekretariatet for friskoler og 

private grundskoler.  Der søges om både tilskud til skolepenge og SFO, hvor det 

maksimale tilskud udgør ca.kr.4.000,00 (både skole og SFO). 

Vejledning, ansøgning og fordelingsnøgle følger efter nedenstående beskrivelse af 

fordeling af friplads midlerne på Vallekilde-Hørve Friskole.  

For at få fripladstilskud, kræves det at: 

  ansøgning ”Forældreansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2017-2018 

udfyldes.  

 hvis forældre er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden altså ingen fælles 

folkeregisteradresse, skal skolen informeres om den samlede indtægt, der ligger 

til grund for forsørgelsen af barnet.  

Vallekilde-Hørve Friskole har valgt at fordele fripladstilskuddet som følger: 

På baggrund af ansøgningerne til fordelingssekretariatet modtager skolen et samlet 

fripladstilskud. Denne pulje deles i to lige store dele. Den ene del fordeles efter 

Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Den anden del fordeles ved brug af 

fordelingsnøglen, hvor den samlede indtægt der ligger til grund for forsørgelsen af 

barnet er tillagt kr.100.000 for forsøger nr. 2, hvis der er en sådan, og vi ingen 

oplysninger har på vedkommende. 

 

Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle i henhold til indtægtsgrundlag for 

husstanden. 

 

1 barn 2 børn 3 børn eller 

flere 

335.540 349.165 362.794 

 

Indtægtsgrundlaget baseret på flere forsørgere i husstanden. 

 

1 barn 2 børn 3 børn eller 

flere 

435.540 449.165 462.794 

 

Vær opmærksom på at den øvre grænse for indtægtsgrundlaget er afhængigt af antallet 

af børn under 18.år. 

 

Det betyder at: 

 skilsmissebørn der bor i et hjem, hvor mor eller far er blevet gift eller lever 

sammen med en ny partner, der er med til at forsørge barnet, vil får lidt mindre i 

tilskud. 

 



Fordelingssekretariatet indhenter indkomstforhold i Det centrale Personregister og 

hos Skat. Denne tilladelse giver I ved jeres underskrift på ansøgningsskemaet. Hvis 

dette ikke afgives uden forbehold kan der ikke ansøges om fripladstilskud hos 

Fordelingssekretariatet. 

 

Ansøgningsskema retur til skolens kontor senest 

Mandag den 28.august 2017. 
 

Med venlig hilsen 

Vallekilde den 18.08.17. 

 

Flemming Kristensen    Helle Lerche 

Formand               sekretær 

 

 

Fordelingsnøgle:  

skoleår 2017 - 2018 - 

Vallekilde-Hørve Friskole. 
 
Indtægtsgrundlag eller under – antal børn 

 
1 barn   2 børn   3 eller flere børn behov 

335.540   349.165  362.794   0,1 

 

321.915  335.540  349.165  0,2 

 

308.290  321.915  335.540  0,3 

 

294.661  308.290  321.915  0,4 

 

281.036  294.661  308.290  0,5 

 

267.411  281.036  294.661  0,6 

 

253.782  267.411  281.036  0,7 

 

240.159  253.782  267.411   0,8 

 

226.531  240.159  253.782  0,9 

 

212.906  226.531  240.159  1,0 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 Efter en dejlig sommerferie er vi igen klar til endnu et super 

sjovt skoleår i Spireloppen. 

De nye børnehaveklasse børn er blevet taget godt imod og er 

allerede faldet godt til. Børnene er gode til, at lege sammen 

på tværs af klasserne og på den måde dannes, der hurtigt nye 

venskaber.  

Velkommen til jer nye forældre og børn. Der vil i de næste 

fredagsbreve løbende komme noget info om forskellige tiltag i SFOen. Så husk, at læse 

og følge med i de kommende uger. 

Da vi som bekendt har sagt farvel til Rasmus, der starter 

uddannelse. Vil vi hermed sige stort velkommen til et nyt voksen 

ansigt, nemlig Johanne, som vil være i SFO og nogle enkelte 

timer i 3.klasse.  

Opstarten har budt på fint vejr uden det har været fantastisk 

sommervejr. 

 I takt med det dejlige vejr af og til titter frem vil det være en 

rigtig god idé, at I smøre jeres børn ind i solcreme fra 

morgenstunden, så supplere vi op om eftermiddagen i SFO. Man 

må gerne selv medbringe solcreme, men det ikke et must da vi har solcreme i SFO’en. 

 

Der er blevet leget i sandkassen, kørt på mooncars og 

rulleskøjter.  

Der til er der spillet bold på græsset og baskebanen.  

I skoven har der været gang i, at bygge huler og fange 

sommerfugle.    

  

 

Næste uge bliver lidt anderledes da det er lejrskoleuge. Børnehaveklasse og 1. klasse er 

på lejrskole torsdag – fredag, mens 2. og 3 klasse er afsted fra onsdag – fredag. 

 

I ønskes alle en god weekend   

Fra Spireloppen          



     


