
11. maj 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 698 

    

Næste uger: 
15. maj 

 

 
Skr. Prøve – Geografi 

Majfestuge starter 

Mærkedag: 
12. maj 

14. maj 

 
Josefine  4.kl. 

Pernille 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

                                 

alle børn møder tirsdag og onsdag 15.+16. maj 

+ mandag til torsdag i uge 21 

Kl. 08.05 – 13.00. 
Fredag den 25. maj møder børnene kl. 9.00 – 13.00 til oprydning. 

 



       EFTERLYSNING !!! 

 
 



 

DE SKRIFTLIGE PRØVER 2012 

VAGTER 
 

 

 

 

 

 

 

Jeg beder vagter om at komme ca. 30. min. før prøvestart 

 

 

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2012 

 
04/06-12 Dansk Stefan 

Frederiksen 

+ 

Merete Jensen 

Vig Skole 

9.kl. 14 stk. Kl. 8.00 

08/06-12 Engelsk Lisbeth 

Frederiksen 

+ 

Birgitte Ravn 

Rørvig Friskole 

9.kl. 14.stk. Kl. 8.00 

11/06-12 Samfundsfag Vibeke Høy 

+ 

Kim Thorn 

Vangsgaard 

Skolerne i Nyk. 

9.kl. 14 stk. Kl. 8.00 

 

13/06-12 Fysik - kemi Palle Andersen 

 +  

Anne Findlay 

9.kl. 14 stk. Kl. 8.00 

 

 

OBS - MOBILER MÅ IKKE MEDTAGES I PRØVELOKALET !!! 
 

 

                              

DATO TIDSPUNKT FAG VAGTER 

15.05.12 13.00 – 13.30 Geografi Tina 

& 

 Lisbeth 



 

MAJFEST 2012 
 

I år bliver året, hvor vi skal prøve noget nyt samtidig med, at vi vender tilbage til ”som 

majfesten var” for flere år siden! 

 

Flere af jer forældre har ”lært” at komme fra start af og se jeres barn/børn optræde og 

derefter for manges vedkommende gå hjem, hvis I ikke har børn i begge ender af skolen.  

 

Indkøbet af et cirkustelt giver os mulighed for at være under ”tag” alle sammen på en gang – 

det skulle derfor betyde, at vi ikke behøver at arrangere 2 forestillinger med en del ventetid 

til følge for forældre.  

 

Majfesten var festen, hvor alle mødtes og dansede om majstangen, sang en fælles 

sommersang, nød børnenes optræden, drak kaffe og sluttede sammen med en godnat sang, 

hvorefter alle gik hjem ca. samtidigt – efter endt oprydning.  

 

DET ER MÅLET, AT DET IGEN BLIVER EN MULIGHED.  

 

Dette års majfest bliver tilrettelagt, så det igen bliver muligt.  

 

Vi har imidlertid brug for hjælp, da vi jo kun har teltet – der skal en del mere til at lave 

festen – så helt praktisk skal vi have løst opgaven - at få sat jer alle ned – så teltet kan 

rumme hele flokken – ca. 450 mennesker. 

 

- Vi skal bede jer om at medbringe klapstole til de voksne i jeres familie – smalle 

klapstole ( ca. 40cm) – endelig ikke havestole (alt for brede). 

 

- Hvis klapstolene har runde rør som ben, skal vi bede om, at I tager nogle små stykker 

finer el. lign. med til at lægge under benene. 

 

- Brandmyndighederne stiller krav om en bestemt opstilling af stolene, så derfor vil I 

blive bedt om at stille dem på en bestemt måde.  

Vi arrangerer med et hold forældre til at vise jer hvordan, når I kommer med jeres 

stole. Der vil blive mulighed for at sætte stolene på plads dagen før (17 – 19) og på 

selve dagen (15 – 17). 

 

- Vi beder jer også om at medbringe et tæppe til, at alle børn (0 – 16år) kan sidde på – 

alle børn, der ikke optræder, skal sidde foran på tæpper. Vi ruller plastik ud til at 

lægge tæpperne på. 

 

Majfestudvalget  

Chenny, Isabel og Lisbeth 

 

 

 



 

MAJFEST 2012 

 
Til alle Friskolens børn og forældre. 

 

I indbydes til majfest 

 

TORSDAG DEN 24. MAJ KL.18.30 
 

 

PROGRAM 

 

18.30 - Velkomstsang og velkomst – uden for ved majstangen med mulighed 

for at trække ind. 

18.45 - Traditionen tro danser vi om majstangen 

 
 

Festaftenens program starter herefter – se program og opslag 

”MUREN OM ASGÅRD” & ”THORS BRUDEFÆRD” 

 

19.30    Indskolingen vil fremføre: ”Muren om Asgård”   

20.15     4.-9.kl. vil fremføre ”Thors brudefærd” 

21.15    Medbragt kaffe / te / kage          

   

 

21.45  ca.    synger vi afslutningssang i teltet 

    OPRYDNING 

     
 

 

Entré :  Billetter á 20.kr./pers.- købes v. indgangen. Friskolens elever 

  er gratis. 

 

 

Vi beder igen om hjælp fra alle hjem m.h.t. børnenes påklædning. Inspiration 

kan evt. hentes hos gruppelærerne.  

Vi håber igen i år, at I forældre vil deltage i løjerne og tage tilsvarende tøj på. 

 
 

 



 

Vi forventer, 

at alle børn møder tirsdag og onsdag 15.+16./05 

+ mandag til torsdag i uge 21 

08.05 – 13.00 

 

– OG – 

 

fredag den 25.05. møder alle kl. 09.00 – 13.00 (SFO som sædvanlig) 

til oprydning 

 

da alle er en uundværlig del af arrangementet. 

 

Vi glæder os til endnu en dejlig majfestuge – 

 

Kærlige hilsner 

Lærerne 

 

          NB. Vi hjælper hinanden med den grove oprydning lige efter majfesten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vi glæder os til at se jer alle 
 

Personalet på friskolen 
 

 

 

GENERALPRØVE 
 

”MUREN OM ASGÅRD” 

& 

”THORS BRUDEFÆRD” 

 

TORSDAG DEN 24.MAJ 2012 

PÅ FRISKOLEN 

11.00 – ca.12.45 

 

Skolekredsmedlemmer,bedsteforældre og venner 

er meget velkommen ! 
 

 
 



 

 
 

 



 

SKEMALÆGNINGSTID 

 
Hvert år kommer der kommentarer om det lagte skema. Der er altid nogle familier for hvem 

nogle hjemkomst- eller mødetider kan synes problematiske. 

Når skemaet lægges er prioriteringen, at indskolingens timer starter hver dag på samme 

tidspunkt om morgenen og uden mellemtimer til de skal hjem eller i SFO. 

Dernæst prioriteres de årgange med de fleste timer – 30 eller flere – fordelt på 5 ugedage, 

ligesom udgangspunktet hele tiden er, at undervisningslektioner med mange børn prioriteres 

før lektioner med færre børn.  

 

Der er mange aftalte pædagogiske bindinger for skemalægningen. For eksempel – dansk og 

matematik (hjemgruppetimerne) skal ligge parallelt indbyrdes i alle tre grupper - alle lærere 

skal helst være på banen fra morgenstunden for at kunne dække flest mulige børn- bustider 

- konfirmationsforberedelse er aftalt at ligge onsdage i 1.modul, helst ikke for mange 

faglærerfag (få timers fag) fredage, da fredage tit hører med til små ferier osv. og endelig 

kan fordelingen af kompetencer blandt lærerne være afgørende for, hvordan puslespillet går 

op. 

 

Vi undgår sjældent mellemtimer, men klarer os helst med ingen eller meget få, og de vil da 

figurere i 4.-9.kl. Prioriteringen er ligeledes, at hellere lidt senere mødetid end en 

mellemtime.  

 

Nogle år lykkes dette bedre end andre år. Vi håber, at kommende skoleårs skema bliver 

blandt dem, der let går op! 

 

UDGANGSPUNKTET ER AT LAVE ET SUPERSKEMA SOM ER BEDST MULIGT FOR ALLE. 

 

Lisbeth 

 

 

 

 

Efterlysning af stof/garn/læder til kostumer til majfest !!! 
 

Vi mangler aflagt sengelinned / store stykker stof / duge o.s.v. i naturfarver  

(f.eks. brun, råhvid, grøn, lyseblå) . 

Vi skal sy kostumer til majfesten. 

Desuden tager vi gerne imod garnrester, læder og andet godt !!! 

Hilsen 

Nille                                           

 
 



 
 

 

 



 

 
 

 

TILMELDING TIL MUSIKSKOLE OG  

FRIVILLIG MUSIK. 

 

Børnene har fået tilmeldingssedler med hjem til 

musikskoleundervisning samt frivillig musik.  

Der er tilmeldingsfrist d. 01.06.2012 - så I bedes være 

hurtige på tasterne.  

Hvis I har spørgsmål, er de velkomne som altid :-) 

  

Isabel 
 



TILMELDING SPIRELOPPEN – SOMMERFERIE 2012 

(ugerne:26,27,31 og 32) 
 

Spireloppen har åbent mandag til fredag fra kl.7.50-17.00 – fredag dog 16.00. 

Børn der er tilmeldt morgenpasning, kan komme som sædvanlig. 

 

Spireloppen – tilmelding til ”sommerferieugen” (uge 26,27,31 og 32) 
 

25.06.-29.06.2012 mødetid: 
uge 26: 

Mandag   kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag   kl.____ til kl.____ 

 

02.07.-06.07.2012 mødetid:  
uge 27: 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag   kl.____ til kl.____ 

 

30.7.-03.08.2012  mødetid: 
uge 31: 

Mandag   kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag   kl.____ til kl.____ 

 

06.08.-10.08.2012 mødetid:  
uge 32: 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag   kl.____ til kl.____ 

 

 

Skolen starter med første skoledag søndag d.12.august 2012. 
 

 

ELEVNAVN:_____________________________kl:_________ 

 

FORÆLDREUNDERSKRIFT:_____________________________________ 

 

 

Denne seddel afleveres senest 11.juni 2012 – til SFO eller på kontoret 

Lav evt. et kopi til eget 
 



 

 
 

 

 



 

Cirkusprojektet er i gang og i denne uge har Jonglørerne gøglet og akrobaterne sprunget 

rundt.  

I den kommende uge 20 er det klovnenes tur til at lave fis og ballade. Så hvis dit barn er 

med i denne gruppe, vil det være rart det/de ikke bliver hentet for tidligt   

Hvis I har sjovt tøj, røde næser, tricks eller andre gode ideer modtages det gerne.... 

 

 

                        
 

 

HUSK: Tilmeldingsfrist til Grundlovsdag Tirsdag d.5.Juni er Tirsdag d.22.5. Sedlen 

hænger ved krydslisterne. 

 

Vi vil opfordre dem af jer der har behov/lyst til en snak om hvordan det går med jeres barn 

hos os, til at skrive jer på sedlen i gangen.  

Det er frivilligt om I vælger at benytte jer af den mulighed.  

Der er tider: Tirsdag d. 29 og Onsdag d. 30. maj 2012.  
Tilmeldingsfrist senest Mandag d.21.maj 2012. 
 

Da det nu er blevet rigtig dejligt vejr er vi meget ude hvilke kan betyde at vi ikke altid høre 

telefonen.  

Derfor skal I ringe på vores mobil på 24720690  - hvis vi ikke tager den anden.  

 

Vi beder om at ALLE børn har regntøj, gummistøvler og skiftetøj  liggende i garderoben. 

 

 

Så mangler vi stadig en sød forældre der vil hjælpe os 

Fredag d.25. maj fra kl. 13-15 

 


