
15. juni 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 703 

    

Næste uger: 
17. juni 

18. juni 

 

 

19. juni 

21. juni 

22. juni 

 

 

 
Udlejning Baunen  2.kl. 

Udeaften SF + VH 

Hjemgruppe uge 

Besøg kommende bh.kl. 

Besøg kommende bh.kl. 

Dimissionsfest kl. 18.00 

Sidste skoledag kl.8.30 

Mærkedag: 
17. juni  

 

20. juni 

22. juni 

 

 
Eja  4.kl. 

Falke  5.kl. 

Simon  2.kl. 

Niels  7.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
    

Årets fællesfoto den 29. maj 2012 

        
 

Husk: Tilmelding til Stefan og Lisbeths afskedsfest senest  

mandag den 18. juni 2012 



Vi beder om, at alle garderobepladser bliver tømt inden ferien. 

Alle elever flytter til ny plads efter sommerferien. 

På forhånd tak for hjælpen ! 
 

                                         
 

 

Alle børn får udleveret skema for skoleåret 2012 / 2013  

mandag den 25. juni 2012. 
 

                             
 

 

Så er der igen meget ”glemt tøj” i glemmekassen i Indgangspartiet. 

Så kom og kig om der er noget I mangler. 

 

Pedel Stig – fjerner tøjet onsdag den 20. juni 2012. 
 

Kontor og Stig. 

 

               
 
 



Nyt fra Skolens kontor.  

 
                                 Vallekilde, juni 2012 

 

VIGTIGE INFORMATIONER: 

 

Har I skiftet telefonnummer – adresse eller andre ændringer til vores ”gule 

informationsfolder” er det MEGET vigtigt at få dette meddelt kontoret – senest i uge 

25 – da vi skal have folderen trykt i uge 27. 

 

OMSORGSSEDLER: 

I år har vi uddelt omsorgssedler ”gul” for kommende skoleår – vi beder om at få dem retur 

inden sommerferien.  

 

SFO – afmelde – eller ændre gå-hjem tider. 

I så fald jeres barn ikke skal have samme ”gå-hjem” tider i kommende skoleår, beder vi om en 

tilbagemelding. 

 

Alle kommende 4.kl.s elever er ikke tilmeldt SFO, med mindre kontoret er orienteret 

herom.  

Sidste frist for tilmelding/ændringer vedr. SFO-tid er d.22.juni 2012. 

 

 

FRIPLADSTILSKUDSANSØGNINGER bliver udleveret efter sommerferien. 

 

 

VEDR: SKOLEFOTO. 

Vi har planlagt fotografering for kommende skoleår – det bliver:  

Den 10.+11. september 2012. Sedler efter sommerferien. 

 

Kontoret er åbent dagligt mellem 8.30-14.00 frem til 29.juni 2012. 

 

Kontoret åbner igen mandag den 6.august 2012 kl.09.00. 

 

 

Hilsen Kontoret 

Tina og Helle 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAK 
 

Kære alle 
 

Vi vil gerne takke jer for dejligt samvær,  
 

nærvær, samarbejde og opbakning samt  
 

oplevelser og udfordringer 
 

igennem årene. 
 

Vi glæder os til at møde jer på friskolen i  
 

forhåbentlig rigtig mange år fremover. 
 
 

TAK  TAK  TAK 
 

De kærligste hilsner 
 

Lisbeth & Stefan 
 
 
 



Det formaliserede 

skole-hjem samarbejde 
 

 

Børnehaveklasse + 1.klasse 

sept. / okt. / nov. marts / april / maj 

 

Skole – hjem samtale 

 

Skole – hjem samtale 

 

 

2. – 7. klasse 

aug. aug/sept/okt./nov/dec marts / april / maj maj 

orie
nteirng 

spc.un.   

 

Skole-hjem samtale  

aftaler noteres – kopi til  

hjemmet 

 

Skole-hjem samtale angående 

børnenes udvikling og trivsel – 

stikord til hjemmet før samtalen. 

Status noteres – kopi til hjemmet. 

afslutning 

spc.un 

 Derudover får 5. kl.  tilbudt samtaler med skolens ledelse i årets løb. 

 

 

8. - 9. klasse 

aug/sept/okt/nov/dec november sidste 

uge 

januar marts / april / maj juni 

 

 

Skole-hjem samtale 

aftaler noteres – 

kopi til hjemmet 

 

 

 

8.-9.kl. 

Karakterblad + 

meddelelsesark 

 

9.kl. 

Faglærer-

konsultation 

Ultimo nov. 

 

 

8. kl. 

 

 

 

8. – 9. kl. 

marts: 

Evalueringsark / 

karakterblad + 

meddelelsesark 

 

8. -9. kl. 

marts: 

Skole-hjem samtale 

angående børnenes 

udvikling og trivsel – 

evalueringsark / 

karakterblad + 

meddelelsesark til 

hjemmet før samtalen. 

 

8. kl. 

Elev / lærer 

samtale. Der 

udfærdiges en 

skriftlig 

evaluering – 

kopi til 

hjemmet. 

+ 

Årskarakter 

 

9. kl. 

årskarakter 

 

 

 

 

 

 
 

F
aglæ

rerkonsultation 



TIL ALLE HJEM 
 

HUSK : MANDAG, TIRSDAG,ONSDAG OG TORSDAG  I DENNE UGE ER   

 HJEMGRUPPEDAGE a’ 5 LEK. 
 

1. Den sidste skoledag inden ferien – fredag den 22. juni 2012 
Alle møder kl. 8.30  
 

8.30 – 10.00 Morgensang og overrækkelse af eksamensbeviser til 9.kl. – hvis det skønnes 

nødvndigt bliver der en lille pause midtvejs 

 Forældre er meget velkomne. 

 

10.15  – 11.00 I hjemgrupperne – oprydning og hygge 

 

11.10  – 11.45 Møder først i gl. gruppe – herefter oprykning  

 

11.45 – 12.00 SOMMERFERIEFARVEL 
 

  Pasningsordning som sædvanlig til kl. 16.00. 

 

 

2. Første skoledag efter ferien er søndag den 12. august 2012 
(Alle børn får en fridag i stedet for denne dag – derfor mødepligt!) 

 

 Alle – elever og forældre – inviteres til ”frokost i det grønne”. 

 

12.00 ”Morgensang” med meddelelser – på asfaltbanen 

 

12.10 – ca. 15.00  Alle familier møder op med frokostkurv m.v. samt tæppe/campingbord eller 

lignende. Vi mødes, spiser vores medbragte mad, snakker og hygger os og 

leger  med de øvrige familier – især får vi hilst på ”de nye i flokken”. 

Skulle vejret være dårligt, så går vi ind i klasserne. 

OBS - Grillen vil være tændt! 
 

 

3. Første undervisningsdag - Mandag den 13. august 2012 – hjemgruppedag  
Mødetid: kl. 08.05 

08.10: Morgensang – alle der har mulighed for at blive til morgensang er 

velkommen. 

 Den nye børnehaveklasses forældre er velkommen til at blive. Efter 

morgensang vil der være kaffe i Baunen. 

 

8.20 – 12.15 Hjemgruppetimer. 

 

 Pasningsordning som sædvanlig fra 12.15 – 17.00 

 

GOD FERIE OG PÅ GLÆDELIGT GENSYN 

Mange hilsner personalet 



FRISKOLENS FORÆLDREBANK 
Igen i år har vi haft forældre i gang i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver på skolen. 

Der har været træfældning, hvor den nye skovbørnehave skal være, bygning af pedel”skur”, 

eksamensvagter, maling af klasseværelser, madlavning til bestyrelsen og større 

arrangementer, vinduespudsning, opsætning af bålhytte lige efter skolestart, og opsætning 

af cirkustelt og sikkert andre ting, jeg måske ikke husker ….  Det er SÅ dejilgt, at vi kan få 

klaret mange opgaver på denne måde. 

  

Til alle nyere forældre vil jeg gøre opmærksom på, at I altid kan sige nej, hvis I får en 

henvendelse fra byggeudvalget eller fra Stig – blot I så meddeler pågældende, hvornår I kan 

i stedet for. 

Alle skal vide, at det er vigtigt, at vi er parate til dette stykke arbejde – hvad der er sparet 

er tjent til andre dele af skolevirksomheden. Jeg håber imidlertid også, at I kan mærke det 

værdifulde i at være sammen med andre forældre i disse sammenhænge. Jeg tror, at det er 

en afgørende årsag til, at vi sammen kan gøre en forskel. 

 

ALLE SKAL HAVE EN MEGET STOR TAK FOR DERES BIDRAG. 

 
 
 

LEJRSKOLE 2012/2013 
Det kommende skoleårs lejrskoleture bliver som følger:  

2.-3.kl. skal på bivuaktur til Orø 

4.-5.kl. skal til Hjemsted Oldtidspark 

6.- 7.kl.skal til Nordborg Idrætscenter 

OG 

8.-9.kl. skal på primitiv lejrskole på Røsnæs naturskole. 

Lille indskoling skal først på tur til september/oktober.  

 

I hører mere om disse ture fra hjemgruppelærerne.  

       
 
 

ANGÅENDE PASNING I FERIERNE 
Vi gør hermed opmærksom på, at praksis for tilbud om feriepasning blev  ændret sidste 

skoleår: 

 SFO-en er åben på alle skoledage samt i ugerne 26,27,31 og 32. 

 

 

VIGTIGT  -  BOGAFLEVERING  -  VIGTIGT 

 

Bogaflevering foregår til faglærerne.  

Vær omhyggelige med at få afleveret alle skolens bøger. 

Vi skal gøre op, hvor mange bøger vi mangler og foretage suppleringsindkøb. Det er af stor 

vigtighed at få indkøbt det, vi mangler, og ikke mere. 

 
 



 

Åh sikke en dejlig dag….lalalala og dem havde vi da vist flere af i denne uge…. Onsdag var vi 

på Høve strand og vejret var igen i år med os. Solen skinnede og børnene legede med sand, 

sten og vand. Nogle brugte hele dagen ved det lille vandløb inden i skoven og byggede 

dæmninger, søer og broer. Andre lavet stafetløb, byggede sandslotte og dyppede tæerne i 

det lidt kolde vand. En enkel vandhund var vist helt under…. 

 

Torsdag havde vi jo præmiere på vores cirkus. Og sikke et show børnene fik fyrede af. Det 

var flot og de var alle dygtige og vi var glade for at der var så mange der var mødt op for at 

se dem optræde. Vi håber meget at dem af jer der har fået tage nogle billeder og evt. noget 

film vil stille det til rådighed for os.  

Vores ønske er nemlig at se showet samlet en dag med alle børnene hvis det er muligt? 

 

Vi takker for en travl, men dejlig og sjov uge og ønsker alle en super weekend. 

Vi ses med ny energi til en ny uge på mandag…. 

 

 

 

 


