
8. februar 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 728 

    

Næste uger: 
09. februar 

 

 

09. februar 

 

 

 

18. februar 

 

 

 

22. februar 

 
Udlejning Baunen 

Fagkonsultation  8.kl. 

 

Vinterferie 
Skole og SFO holder 

lukket i hele uge 7 

 

Projektopgaveuge 8.-9.kl. 

HG fri hele ugen 

Pernille-SFO fri hele ugen 

DD fri 

Fremlæggelser 8.-9.kl. 

Mærkedag: 
09. februar 

13. februar 

18. februar 

 

19. februar 

20. februar 

 

21. februar 

 

 

 

 

 

 
Signe  9.kl. 

Augusta  7.kl. 

Albert  5.kl. 

Emma  6.kl. 

Mette L 

Asbjørn   2.kl. 

Stig 

Jens  Bh.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
  

I ønskes alle en rigtig dejlig vinterferie, men masser af gode oplevelser.  

Vi ses igen den 18. februar 2013, helt fyldt op med ny energi. 

 

 

               

 

 



 

Alle elever i 8.-9. klasse skal arbejde med projektopgave i uge 8. 

Børnene i 9.kl har fået indbydelse med hjem i uge 6, angående fremlæggelserne fredag den 

22. februar 2013 kl. 16.00 (se evt.indbydelse  under grupperne).  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Jeg skal hermed meddele jer, at skolen har modtaget Heidi Hultgrens opsigelse. 

Det er vigtigt at understrege, at Heidis beslutning er personlig, og det har intet at gøre med 

skolen, børnene i klassen eller forældrene. Heidi er glad for skolen, men søger nu nye 

udfordringer.  

Heidis timer har hidtil været dækket af henholdsvis Nille i 1. klasse og Dorte i engelsk-

timerne, og denne løsning kan heldigvis fortsætte, indtil videre.   

Vibeke 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Barselsvikar til SFO’en 

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at vi har ansat Maria Skovbjerg Jensen i Mette 

Lichtenbergs barselsvikariat.  

Maria starter 1. marts 2013. 

Maria har dog allerede mulighed for at være i SFO’en i uge 8, da hun er vikar for Pernille i 

denne uge.  

Vi glæder os meget til at tage imod Maria. Hun har skrevet en goddag hilsen andetsteds i 

fredagsbrevet. 

Vibeke 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

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

kl. 7.00 – 8.10 på telefon : 59 65 68 34 /tast 3. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

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

 



Jeg hedder Maria Skovbjerg og er en frisk, energisk og livsglad pige på 

24 år.  

Jeg er lige blevet færdiguddannet på Slagelse Seminarium i januar 

måned og må siges, at være helt grøn.  

Jeg er født og opvokset i Stokkebjerg nær Jyderup og har gået i 

folkeskole i Svinninge.  

Jeg bor på nuværende tidspunkt i Slagelse sammen med min kæreste, 

men vi har planer om at finde et hyggeligt lille hus på landet i de 

omgivelser, vi er vokset op i.  

Jeg er som sagt opvokset på landet og har altid nydt godt af den frihed og de muligheder 

som naturen tilbyder.  

Det afspejler min personlighed meget og jeg gør meget for, at videregive min glæde til 

naturen til de børn jeg er sammen med.  

Jeg har spillet håndbold i det gamle Quick 70 (nu HK Lammefjorden) lige siden jeg var 6 år 

og har altid holdt meget af det aktive liv. At have muligheden for at være aktiv i naturen i 

sin hverdag er et stort privilege i min verden.  

Frisk luft og muligheden for at røre sig, præger kreativiteten, nysgerrigheden og 

opfindsomheden, men giver også et læringsrum som er guld værd !  

Jeg glæder mig enormt meget til at starte på Vallekilde Hørve Friskole og tage "hul på 

virkeligheden".  

Jeg tager imod nye udfordringer med kyshånd og kan ikke vente med at lære endnu mere. 

Jeg ser også enormt meget frem til, at få et indblik i skolestruktur og specielt pædagogens 

rolle i klasselokalet.  

Jeg glæder mig fantastisk meget til et super samarbejde med både kollegaer og forældre, 

men ikke mindst et fedt samvær med børnene på Vallekilde Hørve Friskole. 

 

Hilsen Maria 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Fastelavn den 8. februar 2013 ! (se flere billeder på hjemmesiden) 

        

 



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 

 

 
 

 

 

 



Referat fra bestyrelsesmøde 23. januar 2013 

 

Ny dato for debataften er 3. april 2013 kl. 19:00. 

 
I forbindelse med Mette Lichtenbergs barsel, har vi ansat Maria Skovbjerg Jensen.  

Maria er uddannet pædagog og starter 1. marts 2013. Vi glæder os til at byde Maria 

velkommen. 

 

Der har i personalegruppen været fokus på undervisningsdifferentiering og grupperne har på 

dagens møde, orienteret om status for de enkelte grupper. Undervisningsdifferentiering vil 

fortsat være i fokus, for selvom vi er kommet rigtig langt, kan og vil vi blive endnu bedre til 

det, både indenfor og på tværs af grupperne. 

 

Bestyrelsen og personalegruppen holder fælles pædagogisk dag lørdag d. 16. marts 2013. 

 

Elevrådet er kommet rigtig godt i gang og har afholdt deres første møde med alle de 

nyvalgte medlemmer – tillykke med valget til dem alle. 

På mødet kom de enkelte grupper frem med relevante ønsker, ideer og tanker og hele 

elevrådet har fremsendt et meget flot og relevant referat fra deres møde, hvor også deres 

ønsker er beskrevet. Nogle af ønskerne kunne opfyldes med det samme og nogle kræver lidt 

mere beskrivelse, så de er givet tilbage. Men rigtig stor ros til elevrådet og vi glæder os til 

samarbejdet. 

 

Skovbørnehaven er flyttet ind i deres nye base, og som I kan følge på deres ugebrev på 

hjemmesiden, er de faldet godt til.  

 

Status på tilmeldinger til Skovbørnehaven er: 

 

Juni 2013: 28 børn           Juni 2014: 34 børn            Juni 2015: 40 børn 

 

 
 

Ref. Lisbet Thorning 

 

 



 

 

Ferieplan 2013 – 2014 

For Vallekilde-Hørve Friskole 
 

 

Første skoledag 

 

11-08-13  Søndag 

Mødetid K.12.00-15.00  

Efterårsferie 

 

12-10-13  20-10-13 

Juleferie 21-12-13  05-01-14  

 

Vinterferie 

 

08-02-14  16-02-14 

Påskeferie 

 

12-04-14  21-04-14 

St. bededag 

 

16-05-14   

Kr. himmelfart 

 

29-05-14  01-06-14 

Grundlovsdag 

 

05-06-14   

Pinse ferie 

 

07-06-14  09-06-14 

Sommerferie Start 

 

28-06-14  Første feriedag 

 

 

Alle dage inkl. 

 

 

 

Således vedtaget den 06. februar 2013 

 

 

                                            
 

 

 



 

 

 

Så er det sidste fredagsbrev inden Vinterferien. 

Denne uge er gået med forskellige hyggelige aktiviteter. Der blev snittet og lavet bål i 

tirsdags på vores ude dag. Onsdag blev der klippet/klistret fastelavnsting og torsdag have vi 

hyggelig filmdag, hvor  vi fik dejlige fastelavns-boller. 

 

              

 

Barselsvikar: 

Vi skal snart byde velkommen til Maria, som er vores nye ansigt og kollega i Spireloppen. Hun 

har start dato d. 1/3, men hun vil allerede være at finde i SFOén i uge 8, da hun har været så 

sød at komme og hjælpe, da vi har sendt Pernille på ferie. Vi glæder os rigtig meget til at 

møde Maria, og håber alle vil tage rigtig godt imod hende. 

 

Cafeé-møder: 

 Efter vinterferien vil vi igen være klar til at hygge om fredagen, fredag d. 22/2 vil det  

være drengene fra  Bh-klassen som sammen med Nina, vil hygge med snak og te.  

Derfor vil det være dejligt, hvis de først bliver hentet efter kl. 13.00. 

 

Uge 8: 

Uge 8, vil også byde på filmdag torsdag, og da det er en kort måned vil fredag d 22/2 være 

den sidste fredag, så dermed er det også legetøjsdag. 

 

Rettelse af årsplan: 

Vi har valgt at bytte rundt på marts/april måned, da det giver mere mening i forhold til 

aktiviteterne. Dermed vil der i marts mdr. stå på diverse forårs/påske aktiviteter, og i april 

mdr. vil vi blive udfordret med Skak. 



 

 

                                                

 

 

Vi søger gult garn, så ligger I inde med rester af det, vil vi meget gerne 

modtage. 

 

Vi vil lige igen, reklamere for vores DVD fra vores koncert, som kan bestilles/købes for 

 30 kr. 

 

 

Må I alle have en dejligt Vinterferie.  

Vi ses i uge 8 

 


