
22. februar 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 729 

    

Næste uger: 
25. februar 

 

26. februar 

27. februar 

 

 

01. marts 

 
Fællesemne i 2 

uger/makkerklasser 

0 – 3.kl teater 

Lærer + bestyr.møde 

 

 

Helle – 20 års jubilæum 

Mærkedag: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
  

Husk: Cafeaften d. 15. marts 2013.  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
I ugerne 10-11-12 er vi så heldige, at vi har fået lov at være praktiksted for Michael Møller.  

Michael er studerende på første årgang på Den Frie Lærerskole.  

Han skal især være i mellemgruppen i hjemgruppetimerne og engelsk samt følge 

undervisningen i S/B. 

Vi glæder os til at byde Michael velkommen.  

 

Vibeke 

                    



 

Vedr. Generalforsamling den 17.april 2013 
 

 

I forbindelse med den kommende generalforsamling, skal jeg på bestyrelses vegne oplyse 

forældrekredsen om, at der ved de valg vi skal foretage er mulighed for, at ”papforældre” 

kan vælge til skolekredsvalget, hvis de er medlem af skolekredsen. 

 

Dette kan man blive ved at henvende sig til skolens bestyrelse og søge om optagelse til 

bestyrelsesmødet senest den 8.marts 2013. 

 

Det koster kr.200,00  pr. år at være medlem af skolekredsen. 

 

Hvis man har forslag til bestyrelsesmedlemmer til den kommende bestyrelse, er det vigtigt 

man har forespurgt vedkommende forinden generalforsamlingen.  

 

Se i øvrigt under Generalforsamling på skolens hjemmeside. 

www.vh.friskole.dk  

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Søren E. Jensen 

Formand 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

 

 

Fælles emne i to uger 
De næste to uger arbejder vi i skolen med vores andet og sidste fællesemne i dette skoleår. 

Emnet denne gang er Willumsen. 

I disse to uger følger vi normalt skema, men bruger Willumsen som emne, i de fag hvor det 

kan lade sig gøre.  

Der er altså ikke lavet om på skemaer, og børnene har de timer de plejer, men hvor det er 

relevant underviser vi i Willumsen i alle grupper. 

Vi glæder os, han var et spændende mennesker, med mange smukke malerier, og gode 

historier. 

 

Lærerne 

 

 

http://www.vh.friskole.dk/


                      

20 – ÅRS JUBILÆUM 

Tyve år går hurtigt, vi skal allerede nu fejre Helle, 

fordi hun har været 20 år på VHF 

 

Helle blev ansat som skolesekretær på friskolen i marts 

1993, så det er blevet til 20 år på Vallekilde – Hørve 

Friskole, og det skal vi selvfølgelig fejre. 

 

DET GØR VI FREDAG DEN 1.MARTS 2013 

 

 TIL MORGENSANG 08.10,  

 FOR PERSONALET OG EVT. ANDRE KL. 12.00 

PÅ LÆRERVÆRELSET 

 

Alle forældre, som ønsker at gratulere Helle, er 

velkommen. 

 

Hilsen Vibeke 
 

 

 

 

 

 


