
24. august 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 706 
    

Næste uger: 
25. august 

27. august 

29. august 

23. august 

31. august 

 

 

 

 
Kollegialt samvær 

UU-besøg 9.kl. 

Teater 0. – 3. kl. 

Bestyr-møde 

Nina Fri 

Mærkedag: 
25. august 

27. august 

29. august 

30. august  

 

 
Heidi 

Anna  1.kl. 

Jonathan  bh.kl. 

Hannah  6.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

Husk: 

Sidste frist for aflevering af ansøgninger vedrørende Fripladstilskud er 

tirsdag den 28. august 2012. 

 

                           



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 

 

 

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

 

Lejrskole 2012 - 8. og 9. klasse 

Turen gik til Røsnæs 
Dette års lejrskole var anderledes, end den vi plejede, eftersom syvende klasse ikke var med 

pga. skolens nye opdelingssystem. Det gav os mulighed for at komme tættere på hinanden 

som ottende og niende klasse.  

Dagene op til lejrskolen gik med at planlægge turen, og gøre klar til den store afrejse. Det er 

fedt, at vi på skolen, nærmest kan planlægge vores lejrtur. Efter indkøbene skulle vi sortere 

vores mad. Maden, som skulle opbevares koldt, kom i køleskabet, og det resterende kom i de 

store tønder, som vi lånte af skolen.  

Vi kørte fra skolen omkring klokken ni, og var derfor ved naturskolen omkring kvart i ti. Vi 

slog lejr op på en plads i læ af skoven. Det værste var nok, at toilettet var en kilometer væk 

- ellers var det helt fint.  

Teltpladsen, vi lå på, var tæt på stranden, så nogen badede flere gange om dagen, da det var 

vildt godt vejr… i hvert fald den første dag. Anden dagen var en ”smule” meget mere 

regnfuld, så lærerne besluttede sig for, vi skulle op og se fyrtårnet, som lå to kilometer væk. 

Det var lidt sjovt at se fyrtårnet, da det blev styret af udviklingshæmmede, som tydeligvis 

elskede at vise folk rundt i fyrtårnet. Udsigten var rigtig flot, og man kunne se helt til 

Samsø.  

Torsdag lå vi i teltene, da det regnede helt vildt. De to andre år er overbygningens lejrskole 

blevet aflyst, så da vi endelig kunne begynde at lave maden til buffeten, torsdag aften, var vi 

alle spændte på at smage hinandens mad. Der var alt fra chilli con carne til krabbesuppe, og 

det hele smagte utrolig godt.  

Aftnerne gik med hygge omkring bålet, stenvarder ved stranden og ristede skumfiduser.  

Hilsen 

Overbygnignen 

 



Hjertestarter   

 

         
 

 

 

 

Tirsdag d. 22.08.12 fik vi besøg til morgensang. 

Besøget kom fra Rotary i Svinninge, som har doneret 

en hjertestarter til skolen.  

 

Vi er meget glade for gaven til skolen. Dog er det en 

gave, vi håber, at vi aldrig kommer til at bruge, men 

det er nu rart at vide, at der findes en ekstra 

sikkerhed.  

 

Hjertestarteren er placeret i indgangspartiet (se 

billede), ved siden af bænken og hænger i en lille 

taske, som blot tages ned af krogen. 

 

Personalet har i foråret fulgt førstehjælpskurser, og 

er alle blevet introduceret til hjertestarteren.  

 

En stor tak til Rotary Svinninge for den flotte gave. 

 

Vibeke 

 



FÆLLES ”FODSLAW” 

August 2012-2013 
 

Udover, at vi fastholder VHFs vedtagne værdigrundlag, har lærere og SFO – medarbejdere 

for dette skoleår sat sig nedenstående indsatsområder.  

 

INDSATSOMRÅDE  -  undervisningsparate børn: 

 At de er veludhvilede 

 At de har spist morgenmad 

 At skoletasken er pakket til fagene (se den gule 

folder) 

 

 

-  attitude i undervisning, i frikvarterer og i SFO blandt 

børn og voksne: 

 At alle deltager aktivt i timerne 

 At alle er opmærksom på at de er rollemodeller og 

yder til fællesskabet 

 At alle er opmærksomme på at inddrage alle i 

fællesskabet 

 At alle benytter et respektfuldt sprog 

 

 

-  skole – hjem samarbejdet: 

 At Fredagsbrevet/ugebreve bliver læst i alle hjem 

 At der svares på henvendelser til tiden og at 

deadlines overholdes 

 At sedler afleveres til tiden 

 At forældre deltager i forældremøder og – 

arrangementer 

 

SFO- medarbejdere, lærere og Vibeke 

 
        
 
UDFYLD VENLIGST OG AFLEVER TIL HJEMGRUPPELÆRER ELLER PÅ KONTORET 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Barnets navn : ____________________________  klasse : ______________ 

Vi har  hjemmet læst og drøftet dette indlæg ____ 

 

Underskrift : ____________________________________________________ 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



  

 

Sommeren er heldigvis ikke slut endnu selvom der både har været en god vind og regn i denne 

uge, nyder vi stadig udelivet hele dagen.  

Vi laver bål, popcorn, spiller lagkage, leger i sandkassen, leger med vand, tegner, leger med 

modellervoks og køre på mooncars og løbehjul.  

Ungerne hygger sig og de nye er godt i gang med at lære alle reglerne og de ting de skal 

huske.  

Så som selv at krydse sig ind og ud, tage det rigtige tøj på til vejret, tage skoen af inden de 

går ind osv.  

 

 

Vi vil gerne opfordre jer forældre til at give os besked i god tid når I holder fødselsdag for 

en hel klasse.  

Gerne i så god tid som muligt.  

 

 

 



 

Så har vi brug for jer forældre til at hjælpe os nogle dage med at hygge og være sammen 

med jeres dejlige unger og deres legekammerater. 

 

Vi har kurser, fridage og sygedage i løbet af året og på disse dage har vi MEGET brug for 

jeres hænder.  

Det kan være dig der gør at dagen bliver god og børnene møder voksne med overskud.  

Så hvis du har tid og lyst en gang imellem må du meget gerne give os besked om at du gerne 

vil skrives på vores vikarliste.  

Så ringer vi og spørger når det er nødvendigt og ser om det passer ind i dine planer. Der 

hænger en seddel i gangen og ellers spørg pædagogen. 

 

 

 

Aktuelt har vi brug for hjælp på følgende datoer: 

Fredag D. 31.8 kl. 12.10 – ca. 14.30/15 

Torsdag D. 6.9 kl. 12.10 – ca. 15.30 

Fredag D. 7.9 kl. 12.10 – ca. 14.30/15 

Mandag D. 8.10 kl. 13.00 – ca. 15.30 

Håber I er glade for vores sted og I skal endelig spørger, hvis I er i tvivl om noget. 

GOD WEEKEND. 

 

 

 

 

 


