
21. september 2012 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 710 

    

Næste uger: 
24. september 

24. september 

26.september 

26. september 

27. september 

 

8.-9.kl. Teater 

Vejrhøj tur SFO 

Lærermøde 

Bestyr.møde 

Åbent Hus – EUC 8.-9.kl. 

Mærkedag: 
25. september 

 
Camilla J. 9.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

Den kommende måned: 
Oktober 2012  

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

2. Skolehjem samtaler ml.gr. 

3. Lærermøde + SFO-møde 

4. Skolehjem samtaler indskolingen 

6. Friskolernes dag i Odsherred + Pæd. dag. 

9. Skolehjem samtaler overbyg. + skolehjem samtaler indskolingen 

12. Trim dag 4. lek. 

13. – 21.         Uge 42 Efterårsferie 

22. Fælles emne i 3 uger/makkerklasser 

24. Lærermøde + Bestyr. Møde 

25. Spil dansk dag 

26. Halloweenfest - fest 

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

31. CL – kursus alle lærer 12.00 – 18.00  

 

 

HUSK UGE 40 (01-05.10-2012) er PMU UGE – alle møder kl.8.05 – 13.00  - nærmere 

info i næste uge. 

 

 

                                                
 



 

”Friskolerne i Odsherreds dag” 

Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 10-13 

holder vi ”åbent hus” på vores skole. 

 
I samarbejde med andre friskoler i Odsherred, afsætter vi lørdag den 6. oktober til at gæster, 

venner, familier og bekendte kan komme og se skolen og være med.  

 

Vi har valgt at ugen op til, skal være en PMU uge med overskriften ”Vores skole”. 

Da vi gerne vi vise vores skole fra dens allerbedste side, har vi en drøm om at have arbejdende 

værksteder på selve dagen. 

Det kan være koncerter, koret som optræder, teater, rundvisninger på skolen af børn og hygge 

omkring bålet og meget mere. 

For at det skal lykkes, er det et stort ønske at alle kan deltager de 3 timer arrangementet varer. 

Samtidig får I mulighed for at se alt det spændende vi har arbejdet med i PMU ugen. 

Gruppelærerene vil gerne have besked, hvis der skulle være børn som ikke har mulighed for at komme 

lørdag den 6. oktober 2012 

 

Nille 

 

 

Status på byggeri af børnehave. 
 

Den sidste uges tid har der været gang i gravemaskinerne og jordprøveundersøgelser i forbindelse 

med byggeriet af vores nye børnehave. Flere børn har været oppe og følge det hele nøje.  

Det er spændende. 

Vi har på et møde den 19. september 2012 besluttet at etablere indkørsel til byggeriet fra 

Vallekildevej og direkte ind på græsplænen, som vil blive skånet bedst muligt med køreplader. 

På den måde kan gravearbejdet med de store maskiner fortsætte, og eleverne til skolen kan stadig 

komme til og fra cykelstativet ved multibanen.  

Vi vil dog gerne bede jer om at tage en snak derhjemme om, at man selvfølgelig skal passe på, og kigge 

sig ekstra godt for, når man kører ud og ind.  

På tirsdag den 25. september 2012, starter Martin Olsen på det videre gravearbejde og kloakeringen. 

Vi forventer, at arbejdet vil vare tre uger. Så nu er der snart endnu mere at se på, og mon ikke han 

ruller sig ud med nogle længe ventede STORE maskiner. 

Efter planen ankommer spær til bygningen i uge 45, og vi vil herefter holde rejsegilde, så der er 

bestemt noget at se frem til. 

 

Til sidst kan vi fortælle, at aftalen omkring jordkøbet er på plads, men at vi dog stadig afventer en 

tingslysning af skødet. 

 

Vi ser alle meget frem til at se den færdige bygning, men indtil videre har børnehavebørnene det 

rigtig godt i deres ”Campingsvogn”, de nyder den friske luft, det hyggelig omkring et bål, og 

årstidernes skifter. 

Vibeke                                                                                                                         



                                                                                    

 

Fællesrengøring 2012/2013 

 

Klasse Uge/år Forældre 

kontaktpersoner 

Områderne 

 9. klasse + forældre  

 Børnehaveklassen 

 43/12 

 23/13 

 Camilla J / Simon B 

 Agnes / Andreas 

 Alle: 

- gangarealer  

- toiletter 

- fællesrum  

 

 3. klasse  

 2. klasse  

 1. klasse  

 39/12 

 49/12 

 10/13 

 Caja / Caroline 

 Amanda/Asbjørn 

 Agnes / Anna 

 Toiletter i kælder 

 Trappe + kældergang 

 Indgangsparti, gang og 

garderober. 

 Fællesrum 

 SFO køkken 

 Specialundervisning 

 6. klasse  

 5. klasse  

 4. klasse  

 41/12 

 3/13 

 21/13 

 David/Emma 

 Albert/Andreas J 

 Alexander/Baldur 

 Gangareal + ottekanten 

 Voksentoilet + toiletter i 

indgangspartiet 

 Specialundervisning 

 Baunen 

 Mediateket (kopirum) 

 Lærerværelset 

 

 8. klasse 

 7. klasse  

 

 46/12 

 8/13 

 Christian M./Frederik 

 Oliver P/Nina 

 Indgang i overbygning 

 Toiletter i overbygning 

 Multirum 

 Fysik-og musiklokalet  

 Trappe og gang  

 Lille toilet  

 Voksentoilet 

 

 
 Pga. ændringer i skolens fællesarrangementer, er fordelingen af fællesrengøring ændret lidt i år. Børnehaveklassen plejer 

at stå for rengøring efter Høstfesten, men da den i år er blevet til en Halloweenfest, hvor overbygningen har ansvaret, er 

rengøringen herefter givet videre til 9. klasse og deres forældre. De skal så ikke stå for en fællesrengøring senere. 

Børnehaveklassen får så i stedet ansvaret for rengøring af fællesarealer efter Majfesten.  

 

 Alle kontaktpersoner vil modtage en mail med en beskrivelse af jeres områder, samt en beskrivelse af, hvad der skal gøres 

i de forskellige rum. Denne kan med fordel printes ud og medbringes til rengøringen, men der hænger også et eksemplar i 

rengøringsrummet. 

 Det er kontaktpersonerne der er ansvarlige for, i god tid at finde en dato i løbet rengøringsugen og at indkalde de øvrige 

forældre til rengøringsdagen. Kontaktpersonerne vil i starten af skoleåret modtage rengøringsplanen samt kopi fra 

rengøringsmappen om de områder der skal rengøres. 

 Kontaktpersoner bedes så snart datoen er valgt, meddele kontoret om datoen. Kontaktpersonerne er ansvarlige for at 

sørge for nøgle. 

                                                         



                                                

 

Fra: 
Helle Vibeke Nielsen  
UU-vejleder 
Telefon:  72365939 
  

Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommune 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Skarridsøgade 37 
4450 Jyderup 



            

            
Så gik endnu en uge, og i denne uge fik vi bl.a. lavet pandekager af Cecilies ølands hvedemel. 

Det smagte lækkert – TAK for melet 

 

Fredag d. 28/9 er det sidste fredag i september, det vil sige det er legetøjsdag.  

Husk ingen spil-konsoller eller anden elektronisk spil. 

 

På mandag står den på vores Løvfaldstur til Vejrhøj. Er der nogle af jer forældre, som har 

tid og lyst til at deltage, er I meget velkommen, det ville være en dejlig hjælp og hyggeligt 

for os alle. 

 

Løvfaldstur 

MANDAG d. 24-9 2012 
 

Så er det tid igen til vores årlige løvfaldstur. 

Kl. 13.00 kommer der en bus og afhenter alle fra SFO’en for at køre os til Vejrhøj, hvor vi 

skal tilbringe en hyggelig eftermiddag med leg, hygge o.s.v. 

 

Det er vigtigt at jeres børn får noget varmt tøj på/med (evt. flyverdragt) da det kan være 

koldt i skoven. 

En anden vigtig ting som de skal have med, er en drikkedunk. 

Børnene tager deres skoletasker med og de får som sædvanlig noget godt at spise og drikke 

deroppe i skoven. 

Det er så meningen, at børnene skal afhentes i Vejrhøj skoven og der vil være sat flag op så i 

kan finde os. 

 

Kørselsvejledning:  

ud af Dragsmøllevej mod Vindekilde, lige over Nykøbing vejen og 500 m, der er en P. plads til 

venstre.  

Gå op mod skoven og ind til venstre, så kan i se nogle fl  

Alt efter hvilken tid i kommer, kan det ske at vi alle er oppe på selve Vejrhøj og nyder 

udsigten. 

 

SFO’en lukker denne dag kl. 13.00 og hvis vi ikke hører andet regner vi med jeres barn 

deltager i turen. 

 

Vi kan kontaktes på turen på tlf: 22982898 eller 31429517. 

 

 



        

 

             
 

 

 

 

 

                      


