
16. maj 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr.  699   

    

Næste uger: 
17. maj 

18. maj 

21. maj 

24. maj 

25. maj 

 
Fri - Kr. himmelfart  

Fri 

Majfestugen fortsætter 

Majfest kl. 18.30 

Alle børn møder kl. 9.00. 

SFO-morgenåbning som 

sædvanligt 

Mærkedag: 
19. maj 

25. maj 

 
Tina 

Sofie 6.kl. 

 

 

 

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Majfest den 24. maj 2012 kl. 18.30. 
 

                                                
 

 

HUSK: 
Fællesrengøring i 4.klasse den 30. maj 2012 kl. 16.30 (uge 22). 

Hilsen 

Pernille Winther (Mads)  



 

TINA 50 ÅR          

Tina fylder 50 år den 19.maj 2012. 

Vi fejrer Tina til morgensang onsdag den 23. maj 2012. 

”Vi ønsker dig tillykke og håber, du får en rigtig dejlig dag.” 

Kærlig hilsen 

fra alle på friskolen 

 

 

 

 

 

Omsorgssedler 2012 / 2013. 
Alle børnene fik i fredags den 11. maj 2012 udleveret nye ”gule” omsorgssedler for 

kommende skoleår 2012 / 2013.. 

Det er meget vigtigt, at omsorgssedlen bliver udfyldt hvert år og på hvert enkelt barn – 

vi bruger bl.a. telefonnr. fra omsorgssedlen til opdatering af den ”gule folder”. 

Omsorgssedlen skal retur til gruppelærer senest den 8. juni 2012. 

Hilsen  

Kontoret 

 

 

 

 



 

MAJFEST 2012 – EN ÆNDRING 

 

Kære alle familier 

VI ER NØDT TIL AT ÆNDRE PÅ DE SENESTE UDMELDINGER VEDR. 

MAJFESTEN OG SIDDEPLADSER!!! 

Det er sådan, at brandmyndighederne skal godkende, at vi bliver ca. 

450 mennesker i cirkusteltet, og vi har netop modtaget svar. Her 

fremgår det, at stolerækkerne, når vi skal rumme 450 mennesker, skal 

stå på en bestemt måde, og de skal kunne hægtes sammen – vi må altså 

ikke have enkeltstående stole? 

GODE RÅD VAR DYRE 

Vi kontaktede Fritidscentret – Henrik Christensen - som gerne vil låne 

os den mængde stole, vi har brug for. Det er også Fritidscentret v. 

Henrik Chr., der låner os den scene, vi skal spille teater på. PUHA – 

DET var dejligt, det er vi MEGET taknemmelige for. 

Dette betyder altså, at alt vedr. klapstole og så videre 

er aflyst.  

VÆR IMIDLERTID opmærksom på, at vi stadig ruller plastic ud, som 

alle børn skal sidde på – på tæpper, som I har med hjemmefra. 

Lisbeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referat fra forældremødet i mellemgruppen torsdag d. 10-05-12 

Vi startede med fælles info for hele mellemgruppen og gik derefter i klasserne. 

Planer for resten af året: 

Der vil være en del repetering af året pensum og der vil blive samlet op på løse ender. 

Der kommer et mini uge projekt. 

Der vil være fokus på udeundervisning 

De næste 2 uger (uge 20 + 21) står i Majfestens tegn   

Lejrskole 14/8-17/8: 

Den kommende 4. og 5. kl. skal til Hjemsted Oldtidspark i Sønderjylland 

Den kommende 6. og 7.kl. skal til Danfoss Univers og skal bo på Nordborg Idrætscenter 

på Nord Als. 

Ny struktur i mellemgruppen: 

Mellemgruppen er blevet fra 4.-7. kl. som så er delt i 2 mindre grupper 4. + 5 kl. og 6. + 

7. kl. Dette er sket både for at skabe mindre grupper pga. vi er blevet flere på skolen 

men også for at 7. kl. får en mere nænsom overgang til overbygningen. 7. kl. skal stadig 

have nogle nye fag (overbygningsfag som tysk og fysik) men bliver en del af den ældste 

mellemgruppe. Men der vil stadig være dage/projekter hvor hele mellemgruppen 

arbejder sammen. 

De forskellige klasser flytter klasseværelse inden sommerferien. 

Den kommende 7. kl. har været meget utilfredse over de ikke bliver overbygningselever 

men forsætter i mellemgruppen, dette har lærerne opfordret eleverne til at tage med 

på elevrådet, som så har taget det videre op i bestyrelsen. Men beslutningen står ved 

magt og den kommende 7. kl. er nu også godt tilfredse med beslutningen efter de har 

fået bekræftet at de må benytte mikroovn, mobilregler ifg. overbygningsregler og 

flytter klasseværelse op i overbygningsdelen. 

Nogen forældre synes der har manglet information omkring lærer rokaden, børnene 

vidste det før forældrene. Men lærerstaben har arbejdet så hurtigt de kunne for at 

alle fik besked hurtigst muligt. 

Der var positiv tilbagemelding omkring der nu var 4 klassetrin i mellemgruppen, og de nu 

bliver delt i 2 mindre grupper så man bibeholder det nære og lille miljø i grupperne. 

Lærerne fordeler sig således fra næste skoleår: 

4. kl. får Palle 



5. kl. beholder Mette 

6. kl. beholder Chenny 

7. kl. får Jesper 

Mobilregler: 

Palle repeterede mobilreglerne for Mellemgruppe elever: Reglen er at man ikke må bruge 

sin mobil uden tilladelse fra en lærer, dette bliver der strammet op på i den næste tid. 

Da det er et stigende problem at reglerne ikke bliver overholdt. 

Regler for ophold på skolen før og efter skoletid: 

Man må kun opholde sig på skolen før og efter skoletid hvis man har en aftale med en 

lærer om dette. 

Klub: 

Børnene ønsker sig en klub de kan være i efter skoletid, men der er desværre ingen 

voksne der har mulighed for at afsætte tid til dette. Så derfor er dette ikke en 

mulighed. 

Mette (Asta 5.kl´s mor) opfordre til man bruger juniorklubben (Caféen 4-7 kl.) sammen 

med Hørve skole. Men der var delte meninger om VHF´s elever må bruge denne. Mette 

følger op på sagen og vender tilbage til bestyrelsen. 

Sommerland Sjælland: 

Det blev vedtaget at mellemgruppen forsat tager i sommerland sjælland, en dag i den 

sidste uge før sommerferien. Turen koster 100 kr. pr. elev som opkræves af 

klasselæreren. 

Caféaften: 

Det blev drøftet om aftenen skal forløbe lidt anderledes især mht. kagebordet, dette 

bliver op til festudvalget som vælges på næste forældremøde i det nye skoleår. Det er 

4. + 5. kl. der skal stå for arrangementet. 

6. + 7. kl. skal stå for fastelavn. Til dette arrangement har PALLE MEDDELT HAN NOK 

SKAL BAGE FASTELAVNSBOLLER TIL ALLE, MUMS!!!! 

Efter den store jubel over Palles fremragende idé gik alle i deres klasser og forsatte 

mødet i klasse regi. 

 

Referent Tina Mayn 

 

 



 

 

 

Referat fra forældremødet i 5 kl. torsdag d. 10-5-12 

Tilstede var: Mette (Asta), Mariakaisa/Casper (Falke), Helle (Hjalte), Majbritt (Lea), Kenneth(Emma), 

Mette (Emilie), Vibeke (Fie), Carina (Laura J.), Maiken (Eja), Anette/Jes (Mathias), Marianne (Lene), Tina 

(Mikkel) 

Efter fælles møde i hele mellemgruppen gik vi i klassen. 

Chenny informere om klassen: 

Socialt: De har det super godt sammen, er meget omsorgsfulde og opmærksomme på 

hinanden og har et godt sammenhold.  

Fagligt: Chenny er meget tilfreds. Konklusion på test kommer på skolens hjemmeside. 

Klasseskift:  

Ikke den store omvæltning de skal flytte klasseværelse til lokalet overfor 

lærerværelset. 

Der har været lidt frustrationer hos eleverne, over den nye struktur og at den 

kommende 7 kl. stadig bliver en del af ml.gruppen. Men dette er blevet løst og er vendt 

til fordele frem for ulemper. 

Chenny håber at især lejrskolen i det nye skoleår, vil ryste dem endnu mere sammen 

med den kommende 7 kl.  

Chenny var lidt i tvivl omkring hvilke lærer børnene skal have i de fag hun ikke har dem i, 

hun skriver det i næste ugebrev. 

Rengøring: 

Det blev vedtaget at næste år gør man rent i 6. + 7. kl. samme dag, men til gengæld kun 

en gang om året. 

Klassekomsammen: 

Det blev vedtaget at klassen skal på Vesterlyng camping mandag d. 4 juni til tirsdag d. 5 

juni (Grundlovsdag) Tirsdag kl. 12 mødes alle forældre & søskende på campingpladsen 

med madkurven til fælles frokost og hygge i det grønne. Nærmere info senere. Mht. tid 

osv. 

Klassekassen betaler mad & ophold, børnene skal bo i små familier på 4. De har allerede 

fordelt sig. De skal selv handle ind til deres lille familie og stå for dette, med hjælp fra 

Chenny. 



Projekt opgave: 

De har fået meget ud af det, har arbejdet godt, og lavet nogle gode fremlæggelser.  

Chenny er MEGET tilfreds 

 

Afleveringer/Lektier: 

Vibeke har problemer med klassen i historie. Mange glemmer deres ting og læser ikke 

deres lektier. Dette skal der strammes op på. Forældrene undre sig over de først hører 

om dette nu, og undre sig over lektierne ikke stå i ugebrevet. Chenny vil snakke med 

Vibeke om lektierne fremover kan komme i ugebrevet. 

Fødselsdage: 

Der blev snakket gaveloft og der blev vedtaget at loftet er 40 kr. 

Nogen efterlyste fødselsdage for hele klassen og ikke pige el. drengefødselsdage. Men 

vi blev enige om det må være op til den enkelte hvordan man vil holde sin fødselsdag. 

Nye i klassen: 

Mathias´forældre (Anette og Jes) blev præsenteret for klassen og alle fortalte hvem 

de var og hvem de var forældre til. 

Festudvalg: 

Carina (Laura J.) Mette (Emilie) Tina (Mikkel) kommer snart med en dato for et fælles 

arrangement i det nye skoleår. 

Klassekassen: 

Tina sender en mail rundt en af dagene med opkrævning for dem der mangler at betale 

for dette skoleår. Samtidigt for alle en opdateret mailliste over alle i klassen. 

 

Referent Tina Mayn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Så er klovnene kommet til Spireloppen. De er en spraglede farverig flok og de er 

RIGTIG sjove og rigtige gode til at fjolle og lave ballade.  

Vi finder kostumer, øver os på numre og maler ansigter. 

 

 
 

I næste uge er det de stærke mænd og tryllekunstnernes tur. Så stærke fortryllende 

børn må meget gerne blive de første par timer hos os og øve. 

 

     
 

 

Sidste frist for tilmelding til Grundlovsdag er på mandag d. 21.maj 
2012. 
 

God Kr.Himmelfartsferie…..Vi ses 


