
17. august 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 705 
    

Næste uger: 
19. august 

21. august 

22. august 

23. august 

 

 

 

 
Udlej. Baunen  6.kl. 

Fyraftensmøde Skovbh. 

Lærer + P-møde 

3.-7. kl. teater 

 

 

Mærkedag: 
18. august 

 

19. august 

 

 
Karoline  9.kl. 

Helle L 

Søren  1.kl. 

William N  1.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Velkommen tilbage efter en forhåbentlig rigtig god 

sommerferie !                  
 

                                     
                                  

Alle yngste elever har i denne uge (mandag) fået udleveret skolens ”gule” 

informationsfolder for dette skoleår. 

 

Husk at give kontoret besked, hvis I ønsker fredagsbrevet på papir - 

alle i børnehaveklassen får udleveret fredagsbrevet på papir i dag ! 



 

 

 
 

   Yderligere oplysninger kan hentes på kontoret ! 



Referat fra bestyrelsesmøde 13. august 2012. 
 

Pr. 1. august tiltrådte Vibeke som konstitueret skoleleder og i søndags kunne hun for første 

gang byde velkommen til picnic på boldbanen i anledning af første skoledag.  

 

14 nye friskoleelever og 1 lærer blev budt særligt velkommen til Vores skole.  

 

Onsdag d. 1. august havde Skovbørnehaven første arbejdsdag – Linda, Dinie og Simone havde 

et stort arbejde foran sig med at gøre klar til modtagelse af de første børn. Pædagogerne 

arbejde om dagen og om aftenen trådte forældrene til og i løbet af 3 dage stod den 

midlertidige løsning klar. FANTASTISK. Mandag d. 6. august blev der så budt velkommen og 

børnene nyder udelivet.  

 

I dag fik vi endelig byggetilladelse til opførsel af hal til Skovbørnehaven, og vi forventer 

arbejdet påbegyndt snarest muligt. 

 

Det har i længere tid været et stort ønske at få en hjertestarter på Friskolen, og FONDS-

udvalget har gjort et stort arbejde med at sørge forskellige fonde og endelig er det 

lykkedes. Rotary i Svinninge har doneret en hjertestarter, som vil blive overrakt til Friskolen 

ved morgensang d. 22. august. Tak til Rotary og tak til FOND-udvalget for deres ihærdige 

arbejde med søgning af diverse fonde. 

 

Så er den meget omdiskuterede rygelov trådt i kraft, hvilket betyder at der ikke må ryges 

på Friskolens matrikel – heller ikke når skolen er lukket. Overtrædelse af rygeloven betyder 

store bøder til Friskolen. Fremover vil der i udlejningsaftalen i forbindelse med leje af 

Baunen bliver tilføjet at, en evt. overtrædelse og bøde skal betales af lejer. 

 

Vi gør opmærksom på, at rygeforbuddet gælder hele skolens matrikel. 

 

Så er det ved at være tid til årets første forældremøder. Indbydelser kommer snarest, men 

vi kan oplyse at datoerne er:  
 Indskolingen – tirsdag d. 4. september kl. 19 

 Mellemgruppen – mandag d. 10. september kl. 19 

 Overbygningen – tirsdag d. 11. september kl. 19 

Der vil være repræsentanter fra bestyrelsen ved alle møder. 

 

Der vil blive lagt forældrebanksedler frem i indgangspartiet – alle bedes skrive sig på. 

 

Ministeriet for børn og undervisning gennemfører i 2012 en tilsynsrunde der har til hensigt 

at undersøge de frie grundskolers varetagelse af undervisningen inden for det praktiske-

musiske fagområder og i den forbindelse blev Vallekilde-Hørve Friskole i april udtrukket til 

ekstraordinært tilsyn. Vi har i den forbindelse indsendt dokumenter til redegørelse og har 

10. juli fået besked om, at det indsendte materiale er godkendt og at der ikke foretages 

yderlige i denne sag. 

 

Næste møde er 29. august 2012 – ref. Lisbet Thorning Jensen 

 



 

Vedr. Fripladstilskud for skoleåret 2012/13 

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 hhv. 6000 og 8.000 kr.  

Vejledning, ansøgning og fordelingsnøgle følger efter nedenstående beskrivelse af fordeling 

af friplads midlerne på Vallekilde-Hørve Friskole.  Se andetsteds i dette fredagsbrev. 

For at få fripladstilskud, kræves det at: 

  ansøgning ”Forældreansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2012/13” 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 

309.029 321.578 334.128 

 

Indtægtsgrundlaget baseret på flere forsørgere i husstanden. 

1 barn 2 børn 3 børn eller 

flere 

409.029 421.578 434.128 

 

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 hjem, hvor mor eller far er blevet gift eller lever sammen 

med en ny partner, der er med til at forsørge barnet, 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 fredag d.24.august 2012. 

Søren E. Jensen    Helle Lerche 

Formand     sekretær 

 

 

 

 ************************************************ 

 

Vores tre store arrangementer 

 
Vi har på skolen tradition for tre store arrangementer i løbet af året. Høstfest, cafeaften 

og udeaften.  

Disse tre arrangementer er placeret hos forældrene i de tre grupper, sådan at 

arbejdsopgaverne fordeles hen over året.  

I år har vi dog besluttet at afprøve en ny struktur.  

Høstfesten bliver til en Halloween-fest fredag d 26. oktober 2012, og overgår til 

overbygningens forældre. 

Cafeaften forbliver et forårsarrangement fredag d. 15. marts 2013, og ligger stadig i 

hænderne på mellemgruppens forældre. 

Udeaften vil stadig være i slutningen af skoleåret og flyttes til en lørdag i år, lørdag d. 8. 

juni 2012, og med en ny struktur, arrangementet varetages fremadrettet af indskolingens 

forældre. Mere information om denne dag følger, når vi nærmer os. 

Begrundelsen for denne rokering er, at der for overbygningens forældre er rigtig mange 

opgaver omkring skoleårets afslutning bl.a. dimissionsfesten og sidste skoledag.  

Derudover ønsker vi en hyggelig, men effektiv dag på udeaftenen, og kunne ønske os at der 

også på denne dag, kan løses andre opgaver end udeopgaver.   

Der vil på årets første forældremøde blive fortalt nærmere om disse arrangementer, samt 

forældrenes opgaver i den forbindelse. 

 

Vibeke 

 

 

 



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
nte

irng 

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

re
rkonsultation 



Så er vi i gang ! 
Først og fremmest vil jeg gerne takke for en fantastisk dejlig første skoledag, søndag d. 12. 

august 2012.  

Det var dejligt at se så mange til vores traditionsrige picnic på første skoledag.  

Vejret var fantastisk og skolegården var fyldt med spændte, glade og forventningsfulde 

børn, forældre og ansatte. 

Det er skønt at vi kan mødes på denne uformelle måde hvert år, og dejligt for både børn og 

voksne at få hilst på hinanden, og se at alle er tilbage i flokken.  

Det er en af de dage vi kan være stolte af på vores skole, den dejlige stemning, og det at 

komme hinanden ved styrker fællesskabet, som bærer os gennem skoleåret.  

Med sådan en start kan det kun blive et helt fantastisk skoleår. 

I skrivende stund er der fuld gang i forberedelserne, og det meste af skolen pakkes ned til 

de årlige lejrskoler. 

De årlige lejrskoler er for børnene i grupperne en unik mulighed for at bliver rystet sammen, 

og lære de nye i flokken at kende.  

Lejrskolerne rykker os endnu nærmere hinanden, og vi føler for alvor, hvad det vil sige at 

være en del af, og måtte yde til fælleskabet, ellers kan lejrskolerne ikke gennemføres.  

I år sender vi skolen i forskellige retninger.  

Store indskoling tager af sted til Orø, lille mellemgruppe tager til Hjemsted Oldtidspark, 

store mellemgruppe er en tur på Nordborg Idrætscenter og endelig er overbygningen på 

primitiv lejr på Røsnæs.  

Lille indskoling tager senere på året en overnatning, som deres lejrskole.  

I næst uge starter skemaerne så for fuld tryk, og vi står alle klar til sætte ekstra damp 

under kedlerne. Det bliver dejligt. 

 

Vibeke 

 

    *********************************************************** 

 

FRIVILLIG MUSIK 
Fra uge 34 åbner jeg ballet med frivillig musik. Alle, der har tilmeldt sig – enten mundtligt 

eller skriftligt - er med på holdet! Dog er der enkelte undtagelser for kor, idet der var børn 

fra andre klasser, der havde tilmeldt sig (koret er for 4.-6. klasse – de andre klasser har 

ikke fri på dette tidspunkt). 

Holdene skal spille på følgende tidspunkter: 

Frivillig musik 3. klasse: tirsdag kl. 13:05-13:50 

Frivillig musik 4. klasse: mandag kl. 12:15-13:50 

Frivillig musik 5.-6. klasse: onsdag kl. 8:20-9:50 

Frivillig musik 7.-9. klasse: mandag kl. 14:00-15:30 

Kor: tirsdag kl. 12:15-13:00 

Den individuelle musikundervisning starter ligeledes i uge 34. I skulle alle have fået besked 

om tidspunkt og underviser pr. brev – enten i tasken eller med postmanden. 

Jeg glæder mig til den kommende sæson! 

 

Hilsen Isabel 



 

KÆRE FORÆLDRE OG BØRN PÅ VALLEKILDE – HØRVE FRISKOLE 

 
Tusind, tusind tak for al den opmærksomhed, vi har modtaget i forbindelse med det flotte 

afskedsarrangement, I lavede for os den 22. juni 2012. 

 

Hængesofaen har fundet sin plads på vores gårdsplads ( skøn til en middagslur, som vi nu har 

tid til). Vi har endnu ikke besluttet, hvor rejsen går hen, men vi glæder os over den mulighed, 

vi nu har. Det bliver nok engang til foråret. 

 

I har givet os en uforglemmelig dag, som vi fortsat glæder os over og faktisk taler om 

jævnligt. 

 

De kærligste hilsner 

Lisbeth & Stefan 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetskalender 2012/2013 
August 2012  

10. Lærermøde 

12.  (Søndag) Første skoledag 

13. 1. undervisningsdag 4.lek. + Bestyr.møde 

14. Lejrskoledage á 5. lek. 

22. Lærer + P-møde + SFO-møde 

23. 4.-7. kl. teater 

27. UU-besøg 9.kl. 

29. 0.-3.kl. teater + Bestyr.møde 

September 2012  

3. – 6. Naturens dage  

4. Forældremøde indskolingen 

5. Fagdag (nat-tek-geo) 

7. VHG-dag 

10. Foto alle fra kl. 8.30 + skoleledermøde + forældremøde ml.gr. 

11. Foto alle fra kl. 8.30 + Forældremøde overbygn. 

12. Lærermøde + SFO-møde 

13. Lejrskole 0.-1. kl.  

14. Lejrskole 0.-1. kl. 

17. Rejse til Berlin + Besøg fra Slovenien i denne uge 

21. Afslutningsfest for slovenerne 

24. 8.-9. kl. teater på VHF + SFO vejrhøjtur 

26. Lærermøde + Bestyr.møde 

27. Åbent hus EUC 

29. Bestyr.arrangement for kommende 0.kl.-BI 

Oktober 2012  

1. 9.kl. i praktik + Skole-hjem samtaler ml.gr. + PMU-uge 

2. Skole-hjem samtaler ml.gr. 

3. Lærermøde + SFO-møde 

4. Skole-hjem samtaler indskolingen 

6. Friskolernes dag i Odsherred + Pæd.dag. 

9. Skole-hjem samtaler overbygn. + skole-hjem samtaler indskolingen 

12. Trimdag 4. lek. 

13. – 21.         Uge 42 Efterårsferie 

22. Fælles emne i 3 uger/makkerklasser 

24. Lærermøde + Bestyr.møde 

25. Spil dansk dag 

26. Halloween - fest 

29. 4.-7. kl. teater i hallen 

31. CL – kursus alle lærer 12.00 – 18.00  

November 2012  

5. Sydslesvig - her 

7. Lærer + P-møde 

12. Sydslesvig - der 

13. SFO-Discofest 

21. Lærermøde + Bestyr.møde 

27. Fagkonsultation 9.kl.  

December 2012  

3. Juleemnedag med makkerklasser – 4.lek. 

4. Fagkonsultation 9.kl.  

5. Lærermøde + SFO-møde 

10. Terminsprøve – Dansk retskriv.+læsn. + UU-besøg 8.kl. 

11. Terminsprøve – Skr. fremstilling 

12. Terminsprøve – Matematik + Lærermøde + Bestyr.møde 

13. Terminsprøve – Skr. engelsk 

14. Terminsprøve – Skr. tysk 

18. Juleemnedag 4.lek.  

19. Juleemnedag 4.lek. + Kollegialt samvær. 

20. Juleferie 

Januar 2013  

4. I skole igen + Civilt møde i Bestyrelsen 

9. Lærermøde + SFO-møde + UU-besøg 8.kl. 

15. Fagdag (eng.-PMU-bio) 

21. SFO-Musikfestivaluger starter 

23. Lærermøde + Bestyr.møde 

24. Velkomstaften 

29. Fagkonsultation 8.kl.  



30. Debatmøde (”vores skole”, mobning, sprog) 

31. SFO-Musikfestivalafslutning 

  

Februar 2013  

1. Projektopgave 6.-7.kl. 

5. Fagkonsultation 8.kl. 

6. Lærermøde + SFO-møde 

7. Afslutning 6.-7.kl. projektopgave 

8. Fastelavn (9.00 – 11.00) 

9. – 17.           Uge 7 Vinterferie 

18. Projektopgaveuge 8.-.9. kl. 

22. Fremlæggelser 

25. Fællesemne i 2 uger / makkerklasser 

26. 0.-3.kl. teater VHF 

27. Lærermøde + Bestyr.møde 

Marts 2013  

6. Lærermøde + SFO-møde 

11. Rejse til Slovenien 7.kl. + Skoleledermøde  

13. Bestyr.møde 

15.  Caféaften 

16. Pæd.dag 

18. 8.kl. intro-uge + PMU-uge 

20. Lærermøde 

22. Skolernes sangdag + Fagdag (musik, musik, fysik) 

23.3. – 1.4  Påskeferie 

April 2013  

2. Forældremøde ml.gr. 

3. Lærermøde + SFO-møde 

4. Aftenarrangement kommende Bh.kl.  

5. 8.-9.kl. teater 

9. Skole-hjem samtaler overbygn. 

12. Musikaften 

15. Skole-hjem samtaler ml.gr. + Skole-hjem samtaler indskolingen 

16. Skole-hjem samtaler ml.gr. 

17. Generalforsamling 

23. Skole-hjem samtaler indskolingen 

24. Lærermøde + Bestyr.møde 

26. St.Bededag - Fri 

Maj 2013  

2. Skr. Prøve - Matematik 

3. Skr. Prøve – Diktat, læsning 

4. DF Landsmøde i Vingsted Centret 

5. DF Landsmøde i Vingsted Centret 

6. Skr. Prøve stil 

7. Skr. Prøve engelsk (udtræk) 

8. Skr. Prøve tysk (udtræk) + Lærermøde + SFO-møde 

9. Kr.Himmelfart 

10. Fri 

14. Skr. Prøve bio (udtræk) + Besøg kommende bh.kl. 

15. Skr. Prøve geo (udtræk) + Besøg kommende  bh.kl. + forældremøde 

16. Skr. Prøve forsøgsarb. 

20. Pinsedag 

22.  Lærermøde 

23. Bestyr.møde 

24. Majfest opstart – alle dage 5 lek.  

27. Majfestuge 

Juni 2013  

3. Mundtlige prøver kan starte 

5. Grundlovsdag 

10. SFO – Strandtur  

12. Lærermøde + P-møde  

13. Lejrskole bh.kl. – 1.kl. 

14. Lejrskole bh.kl. – 1.kl. 

21. 9.kl. sidste skoledag 

24. Udeaften arrangement + Hjemmegruppe uge 5 lek. 

27. Dimmisionsfest 

28. Sidste skoledag 4 lek. 

29. Kollegialt samvær 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

Så er et nyt skoleår begyndt. For nogle børn, børnehaveklassen er det første gang med 

mange ting, andre har været her og prøvet det før. Men vi byder alle velkommen hos os i 

Spireloppen.  Vi håber alle har nydt deres sommerferie og oplevet en masse spændende. 

Ferien er gået stærkt og nogle af jer startede hos os for over to uger siden. Til jer der 

først kom i mandags kan vi fortælle at vi i Spireloppen hyggede os med vandballoner, sejlads 

på søen, bål og gåture i marken hvor vi havde Pino med (Mettes hund). Vi medbragte vores 10-

mad og spiste den i græsset. Ja, vi har rigtig hygget os.  

 

 

Nu er vi alle tilbage og i gang igen. De nye er så småt ved at falde til – det går stærkt og de 

ser ud til at hygge sig og trives allerede. Om ikke så længe skal vi på løvfaldstur til Vejrhøj. 

Men mere om det senere.  

 

Vi glæder os til massere af hygge, leg, ballade, sjov, grin og læring med jeres dejlige unger 

og godt samarbejde i det næste år.  Hvis I har spørgsmål - skal I bare hive fat i os.  


