
21. juni 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 704 

    

Næste uger: 
30. juli 

 

1-2-3. august 

 

06. august 

 

10. august 

12. august 

13. august 

 

 

14. august 

 
SFO åben igen 

 

Arbejdsdage for skov-

børnehavens forældre 

Skovbørnehave starter 

 

Lærermøde 

I skole igen 

Første undervisningsdag 

4. lek. 

Bestyr.møde 

Lejrskoleuge 4 - 9.kl. 

 

Mærkedag: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

Vi ønsker alle en rigtig god og solrig sommerferie ! 
 

                     
 

Alle børn har fået udleveret skema for skoleåret 2012 / 2013  

mandag den 18. juni 2012. 



Dimission juni 2012 

 
Albert Bruun-Guassora 

 
Casper Møller 

 
Casper Nielsen 

 
Cecilia Winther 

 
Esther Bregnhardt-Hansen 

 
Kennet Hansen 

 
Kia Madsen 

 
Kira Froda 

 
Lærke Alling 

 
Maja Madsen 

 
Silja Jensen 

 
Steffen Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tine Augusten 

 
Thorvald Zehmke 

 

 

Vi skal også sige 

farvel til: 

 
Nicklas Monnick  1.kl. 

Cecillile Juul  7.kl. 

Gustav Brockdorff 8.kl. 

 

  

Og de voksed´ og de voksed´… 

så meget, at vi nu skal tage afsked 

med disse dejlige unge mennesker. 

 

… Gid de altid holder ved 

held og lykke og få kærligheden med ! 
 

Lars Lilholt 



 

VELKOMMEN TIL LINDA, DINIE OG SIMONE 

Efter at have ”pløjet os igennem” de ca. 70 ansøgninger – indkaldte vi 10 til samtale den 11.06 

og 12.06. 

Vi  - ansatte og bestyrelse – var helt enige om at tilbyde Linda, Dinie og Simone de 3 jobs, vi 

havde annonceret med - til friskolens nye skovbørnehave. 

De vil blive præsenteret for børnehaveforældrene på info – aftenen den 25.06.12 kl. 19.00. 

De fortæller også lidt om sig selv andetsteds i dette fredagsbrev. 

Jeg vil hermed byde dem velkommen i vores kreds, og vi glæder os meget over at have fået 

en ny ”slags” kolleger i blandt os – vi glæder os til samarbejdet. 

På det øvrige personales vegne - 

Lisbeth 

 

 

 

 

 
Som projektet skred frem kunne jeg mærke, at Skovbørnehaven nok alligevel var noget få 

mig og ønsket om, at være en del af livet i børnehaven fyldte mere og mere.  

Så jeg valgte i sidste øjeblik, at aflevere en ansøgning. 

Jeg blev uddannet som pædagog i januar 2006, frem til juni 2006 var jeg ansat i den 

integreret institution Arken Nyk. Sj., hvor jeg var tilknyttet 2- 4 års gruppen.  

Fra 1. Juni 2006 til 1. August 2007 var jeg ansat i en tidsbegrænset støtte pæd. stilling i den 

daværende Hørve børnehave, hvor jeg var tilknyttet 5-6 års gruppen. 

Fra 1. August til nu har jeg været fastansat i den integrerende institution Bevægelseshaven 

Hørve, hvor jeg har været tilknyttet de 3 til 6 årig børn. 

I mit job som pædagog har jeg erfaring og interesse for at arbejde med anerkendende 

pædagogik, barnets spor, motorik, sprog og ude liv.  

Privat: Jeg er 40 år og har i sammenlagt 37 år haft adresse i Hørve. Jeg mistede min mand 

(hjerne aneurisme) i år 2000 og har siden boet alene med vores datter Camilla. Camilla som 

er 15 år har været elev på VH-Friskole siden bh. Klassen og skal efter sommerferien starte i 

9. Klasse.  

Min fritid går med at holde hjulene i gang på hjemmefronten, at pleje familie og venner, en 

god bog, lidt nørklearbejde med hjemmehæklede tæpper og hjemmestrikkede strømper.  

Jeg ser med stor glæde frem til 1. August, hvor mit nye samarbejde begynder, med nye 

kollegaer, forældre og ikke at forglemme børn ved Vallekilde Hørve Friskole. 

Hilsen Simone 

 

Jeg er en af de heldige pædagoger, der har fået en 

af de tre opslåede stillinger i den ny 

Skovbørnehave ved VH-Friskole. 

Jeg har siden august sidste år siddet med i 

børnehaveudvalget, da jeg godt kunne lide ideen 

med at oprette en børnehave ved vores skole. 

Jeg havde ikke til hensigt selv at søge en stilling, 

men mente at en børnehave kunne være et 

alternativ til eksisterende tilbud og som også kunne 

tilføje noget til skolen og til Vallekilde-Hørve. 



 

 

 

   I 1991 blev jeg uddannet socialpædagog fra Skovtofte 

Seminarium. Siden har jeg arbejdet med børn mellem 3 år til 12 år – fra børnehave til SFO. 

Det er vigtigt for mig at børnene trives i deres dagligdag. Nogle stikord i mit arbejde med 

børn er ‐ tryghed ‐ nærvær– udfoldelse – spontanitet og humor. 

Jeg glæder mig til at være med til opstart af en hel ny skovbørnehave og til et tæt 

samarbejde med skolen og SFO. 

Jeg ser frem til at møde mange dejlige børn og deres forældre til august og ønsker jer alle 

sammen en dejlig sommerferie. 

Hilsen  Dinie 

 

 

 

 

 

 

 
Jeg kan også godt lide musik og sang. Jeg synger og spiller gerne med børnene, når jeg er på 

arbejde.  

Jeg har arbejdet i Pilehytten i Svinninge (børnehave) siden februar 2009 og er pt. på barsel. 

Jeg glæder mig til at skulle arbejde i Skovbørnehaven og blive en del af Vallekilde-Hørve 

Friskole. 

Hilsen Linda  

 

 

 

 
 

Jeg hedder Geraldine Hage, men bliver altid kaldt Dinie.  

Jeg er født i Holland og har boet i Danmark i mange år, de 

sidste 12 år i Hørve. 

Min fritid bruger jeg blandt andet på vandreture i vores 

dejlige omgivelser. 

Sidste år tog jeg havkajak kursus og er meget glad for at 

være på vandet. 

 

Jeg hedder Linda Baun Andreasen og er 28 år. Jeg bor i 

Fårevejle sammen med min mand Theis, som også er pædagog. 

Vi har to børn Jonathan på 4 år og Alberte på snart 8 

måneder.  

Når jeg ikke er på arbejde, kan jeg godt lide at læse bøger – 

faglitteratur og krimier er favoritterne. 

Fritiden bruger jeg og min familie også i naturen. Vi tager tit 

af sted og finder nye legepladser vi leger på. Bruger en 

eftermiddag ved stranden med skovle, spande osv. 

Vi nyder også at bruge tid i vores have. 

 



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 
 

 
 



TIL ALLE HJEM 
 

1. 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! 
 

2. 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 
 

 

 
MEGET VIGTIG INFO FRA KONTORET: 
 
HUSK, hvis der er ændringer i jeres adresser skal kontoret vide det senest den 25. 
juni 2012, da det skal i den ”gule folder”. 
 
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.25.juni 2012. 
 
Kontoret / Helle 



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. 

 



 

 

 

 



Skolepenge + SFO betaling 

Pr. 1.8.2012. 
 

Takster SFO 

Skolepenge Morgen 14.30 15.30 16.30 17.00 
1.174 kr 229 kr 457 kr 610 kr. 762 kr 838 kr. 

 

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 2012/13 
1. Et barn i 

mellem/overbygningen 

1.174,00 

2. Et barn i indskolingen med 

SFO til 14.30 

1.631,00 

3. Et barn i indskolingen med 

SFO til 17.00 + morgen 

SFO 

2.241,00 

4. To børn i indskolingen 

med SFO til 15.30 + 

morgen SFO 

3.724,00 

5. Et indskolingsbarn (SFO 

15.30) og et barn i 

mellem/overbygningsbarn 

2.782,00 

6. To børn i indskolingen 

(SFO 14.30 + morgen 

SFO) og et barn i 

mellem/overbygningsbarn 

4.263,00 

7. Tre børn i 

mellem/overbygningsbarn 

2.994,00 

 

 

 

Frivillig musik 
Alle, der har tilmeldt sig frivillig musik, har en plads på holdet. Der er dannet nogle store, 

solide hold, så jeg glæder mig allerede :-) 

Mht. koret er der kommet forespørgsler fra børn fra andre klasser end målgruppen, nemlig 

4.-6. klasse. Jeg kan desværre ikke tilbyde jer plads, da lektionen ligger på et tidspunkt, 

hvor kun 4.-6. kl. har fri, men jeg er opmærksom på, at der er interesse, så måske kan vi få 

det til at passe ind i 2013/14. 

Hilsen Isabel 



SKOLEFRITIDSORDNINGEN åben på alle skoledage. 

 

SFO er åben på alle skoledage samt i ugerne 27,28 samt 32 (skoleåret 2012/13) 

Det betyder at SFO ikke har åbent i skoleferie (efterårsferie (uge 42) – juleferie, 

vinterferie (uge 7) og dagene op til påsken); på nær de tre nævnte uger af 

sommerferien. 

 

Tilmelding til ferie senest 14 dage før ferien starter. 

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

 Personale: Nina Kirk, Erwin Gerkens, Mette Lichtenberg, Pernille Sukstorf og Lene 

Petersen SFO-morgen. 

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. 

Vedrørende opsigelse eller ændringer: 

30 dages varsel til d.1. i måneden. 

 

 

 

Ferieplan for 2012 – 2013 
 

Første skoledag 12-08-12  OBS: SØNDAG  

Efterårsferie 13-10-12  21-10-12 

Juleferie 20-12-12  02.01.13  

Vinterferie 09-02-13  17-02-13 

Påskeferie 23-03-13  01-04-13 

St. bededag 26-04-13  28-04-13 

Kr. himmelfart 09-05-13  12-05-13 

Pinse 18-05-13  20-05-13 

Grundlovsdag fri 05-06-13    

Sommerferie Start 29-06-13  Første feriedag. 
 

 

Alle dage incl. 



 

 

Solen kom igen og lige som børnene skal til at have ferie…Så krydser vi fingre for at det 

holder  

Vi har hygget ude i denne uge og nydt det gode vejr. Tirsdag så vi vores cirkus forestilling på 

dvd med dem der gad. Tak for lån og kopi til Gabriellas (Gabys) morfar. 

Spireloppen holder åben i uge 26 og 27 og der er i år mange tilmeldte især i den første 

uge. Vi glæder os til at hygge og forhåbentlig lege vandkamp med balloner, soppe, lege i sand 

og slappe af i hængekøjerne og nyder roen, når det kun er os der er i på skolen.  

Så går vi alle på ferie i uge 28,29 og 30 og åbner så igen i uge 31 og 32.  

 

Husk at jeres børn skal have tøj med til vejret, hvis deres garderober er tømt.   

Husk solcreme, hvis det er nødvendigt og smør dem om morgenen inden de kommer så 

hjælper vi i løbet af dage.  

 

Da børnenes garderober bliver rykket til nye pladser i løbet af ferien, vil vi benytte knagerne 

i mellemgruppen. Så vi beder jer hænge børnenes tøj mm. der. 

 

 


