
1. februar 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 727 

    

Næste uger: 
02. februar 

05. februar 

06. februar 

07. februar 

08. februar 

09. februar 

 

 

09. februar 

 

 

 

18. februar 

22. februar 

 
Udlejning Baunen 

Fagkonsultation  8.kl. 

Lærermøde + SFO-møde 
Afslutn.6.-7.kl. projektopg. 

Fastelavn kl. 9.00 – 11.00 

Udlejning Baunen 

 

 

Vinterferie 
Skole og SFO holder 

lukket i hele uge 7 

 

Projektopgaveuge 8.-9.kl. 

Fremlæggelser 8.-9.kl. 

Mærkedag: 
02. februar 

 

 

 

05. februar 

 

06. februar 

07. februar 

08. februar 

 

 

 
Jalte  2.kl. 

Kathrine  3.kl. 

Marie-Louise  8.kl. 

Lasse  9.kl. 

Andreas J  5.kl. 

Marcus  7.kl. 

Thomas  4.kl. 

Xenia  7.kl. 

Oliver P  7.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
  

Rettelse: 
Sidste frist for tilmeldingen til Landsmødet er fredag den 22. marts 2013 til skolens 

kontor. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Sygemelding af børn 
Personalet i Spireloppen tager naturligvis også mod sygemelding af børn om morgenen fra  

kl. 7.00 – 8.10.  

Ring: 59 65 68 34 /tast 3. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Debataften er flyttet til den 3. marts 2013 – Program følger. 



 

 

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2012-2013. 
 

Skolen har nu modtaget tilskud til dækning af udgifter til bus og/eller tog i skoleåret aug . 

2012 - juni.2013. 

Skolens tilskud er nedsat væsentligt – så vi har valgt, at udbetale tilskud til de elever der 

bor indenfor følgende afstande: 

 

AFSTAND mellem skole – hjem: 

Børnehaveklasse – 3.kl.  mindst 2.6 km – max. 12.5 km. 

4.-5.-6.kl.   mindst 6,1 km. – max. 16 km. 

7.-8.-9.kl.   mindst 7,1 km – max. 16.km.  

 

 

Dog ydes der max. tilskud til 16.km.  

 
Dette betyder, at bor man udover de 16 km, er der ingen dækning, for de resterende 

kilometer. 

 

Tilskuddet udbetales, ved at fremvise buskort i form af månedskort eller rejsekort.  

 

Beløbet indsættes på forældres bankkonto, medbring derfor venligst jeres bank/konto 

oplysninger. 

 

Kontakt Helle på kontoret 

 

 
 

 

 

 



 

Fastelavn er mit navn.. 
 

Så nærmer vi os med hastige skridt den årlige fastelavnsfest. Denne dejlige dag er atter 

arrangeret af 7. klasse. Herunder er et program for dagen, så I alle kan få en fornemmelse 

af hvad I kan forvente jer.  

 

Arrangementet vil finde sted i Baunen d. 8. februar 2013.  

9:00 – 09:10:   Velkomst 

09:10 – 09:25: Fremvisning af kostumer 

09:25 – ca. 10:00: Slå katten af tønden 

10:00 – 10:15: Pause 

10:15 – 10:45: diverse aktiviteter 

10:45 – 11:00: Præmieoverrækkelse  

 

Efter kl. 11 vil resten af dagen følge 

elevernes normale skema.  

 

 

 

 

 

Vi glæder os meget til at se Jer i jeres fine kostumer.  

Mød op med det store smil klistret på og så garanterer vi, at I får et par dejlige timer  

 

De kærligste hilsner fra hele 7. klasse 

 

 



 

Kære elever og forældre i 8.-9. klasse 

- samt øvrige interesserede forældre 
 

Angående: Projektopgave i uge 8 
Alle elever i 8.-9. klasse skal i denne uge arbejde med projektopgave. Det betyder 

fuldstændig nedbrydning af det sædvanlige skema, og der står udelukkende projektopgave 

på skemaet for ugen. 

 

Møde- og arbejdstider – gældende for hele ugen: 
8.05  Mødetid 

8.10 - 8.20 Morgensang 

8.20 – 13:50 Arbejdstid 

 

Emnet er i år: ”Mennesket i krise” 

Projektopgaven afsluttes fredag d. 22. februar senest klokken 13:50, hvor opgaven også 

afleveres. 

Alle overbygningens elever skal have møde med en lærer to gange i løbet af ugen. Herefter 

gælder forskellige regler for elevernes arbejdsgang. 

For 8. klasse gælder: Eleverne må efter nærmere aftale med lærerne lave besøg ”ude i 

felten” med henblik på interview, derudover må 8. klasse benytte sig af en arbejd-hjemme-

dag, dette også efter nærmere aftale med lærerne. 

For 9. klasse gælder: Eleverne har meddelelsespligt i forhold til lærerne, hvor de oplyser, 

hvilke steder de arbejder med deres opgave. 

Der vil være lærere tilstede alle timer i hele ugen, primært gruppelærerne.  

Der er fremlæggelser fredag eftermiddag og aften for 9. klasse og i løbet af uge 9 for 8. 

klasse. 

Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter.  

 

De bedste hilsner 

Dorte og Isabel 

 

 



 

 

 
 

 

Sang/musik festival 

Sikke en fantastisk uge. Vi har knoklet og øvet, og øvet og knoklet, og resultatet var 

fantastisk.  

Vi holdte i går vores årlige koncert, og det gik helt fantastisk, alle børn var glade og 

fantastiske på scenen.  

Vi fik overskredet grænser, afprøvet tålmodighed, diskuteret de sidste detaljer, for så at 

levere den mest fantastiske koncert. 

Tak til alle jer der støttede om arrangementet, det betyder så meget for os alle, at så 

mange afser tid til vores arrangementer i SFOén. 

Vi fik filmet vores koncert, og I kan derfor købe denne på en DVD.  

Vi har dog valgt at man skal forudbestille den, da vi har haft erfaring med at brænde inde 

med for mange.  

DVDén vil kunne bestilles for 30kr. 

 

               

                                   

                 
 

 

 

 



 

 

 

 

               
 

 

Legetøjsdag: 

I fredags havde vi vores månedlige legetøjsdag, vi havde valgt efter megen forespørgsel, at 

afprøve spillekonsollerne.  

Vi var skeptiske, da vi var bange for det ville skabe problemer, og at nogle børn ville sidde 

alene med deres spil.  

Men det blev manet fuldstændig til jorden. Det var en fantastisk dag for alle. Det er utroligt 

hvor socialt sådanne spil også kan være.  

At være 5 om et spil er intet problem, de hjælper hinanden og snakker om hvordan de nu skal 

komme videre i banerne m.m.  

Nogle som normalt aldrig leger sammen, sidder pludselig sammen om det samme spil. Så det 

er nok ikke sidste gang vi prøver det. 

 

 

Næste uge: 

Næste uger trækker vi stikket ud, vi hygger om de aktivitet der opstår, og hvad vi ellers 

finder på.  

Torsdag har vi film på programmet.    

 

 

Vinterferie: 

Husk at Spireloppen også holder ferielukket i uge 7. 

 

 

 

Rigtig god weekend til jer alle fra Spireloppen. 
 

 

 


