
17. maj 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 740 

    

Næste uger: 
20. maj 

21.maj 

22. maj 

24. maj 

31.maj 

 
2. Pinsedag – FRI 

Helle L. kursus  

Lærermøde 

Majfest opstart – 5 lek.   

Oprydning på skolen 

Mødetid 9.00-13.00 
 

HUSK SKOLE OG SFO 

har lukket Grundlovsdag 

d.5.juni 2013. 

Mærkedag: 
19. maj  

 

 

 

 
Tina 

 

 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
  

Vi måtte desværre aflyse vores fælles foto i mandags –  

ny dato for fælles foto er: 

Torsdag den 6. juni 2013 kl.09.30!!! 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Husk tilbagemelding til Fælles arbejdslørdag den 8. juni 2013 

senest den 21. maj 2013. 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Vi ønsker alle en dejlig PINSE-FERIE – vi ses igen tirsdag den 21. maj 2913. 

 

                                     
 



 

En lille husker: 

 
Husk at give besked til kontoret om morgenen, hvis jeres barn er sygt. Vi beder også om, 

at I ringer hver dag ved flere dages sygdom. På den måde er vi sikre på at alle børn 

kommer sikkert og trygt frem til skole. 

 

Vibeke 

 

MAJFEST 2013. 
 

I næste uges starter majfesten. 

På fredag d. 24.maj 2013 skyder vi vores store majfest i gang. I år har vi igen valgt at 

være under samme tag i vores dejlige cirkustelt.  

Derfor bliver majfesten igen festen, hvor vi alle kan samles om en fælles oplevelse. Først 

med dansen om majstangen og herefter opførelsen af teaterstykket. 

 

Denne gang handler stykket om de 17 grimme ællinger. På selve aftenen vil der blive 

opført et stort stykke, hvor alle bidrager til den store fælles fortælling.  

 

Majfestugen starter fredag d.24.  maj 2013 og slutter torsdag d. 30. maj 2013, begge 

dage inkl.  

 

Eleverne er i år delt på forskellige scener i skuespillet, og skal fortrinsvis være i egen 

gruppe.  

Der kan på de forskellige værksteder blive brug for forskellige ting, som skal medbringes 

hjemmefra. Dette vil I naturligvis hører nærmere om. 

 

Vi møder alle dage 8.05-13.00 (for enkelte elever, kan der blive mulighed for lidt 

længere dage, dette aftales på holdene). 

 

Fredag d.31. maj 2013 er der fælles oprydning for alle på skolen, og vi møder kl. 

9.00. SFO er morgenåben. Denne dag slutter kl. 13.00, herefter SFO. 

 

Vel mødt - Lærerne 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAJFEST 
17 grimme ællinger 

2013 
Til alle Friskolens børn og forældre. 

 

I indbydes til majfest 

TORSDAG DEN 30. MAJ 2013 KL.18.30 
 

PROGRAM 

 

18.30 - Velkomstsang og velkomst – uden for ved majstangen med mulighed for at 

trække ind. 

18.45 - Traditionen tro danser vi om majstangen 

 

 

Festaftenens program starter herefter – se program og opslag 

”17 GRIMME ÆLLINGER” 

 

 

19.30    1. AKT af den store fortælling begynder 

20.30     PAUSE 

20.45    2. AKT af den store fortælling 

 

 

21.45   Medbragt kaffe/te/kage nydes i teltet. På scenen sker der absolut ingenting 

 

22.15   Synger vi alle afslutningssang i teltet. 

    OPRYDNING 

 

Alle tider er ca. tider 

 

 

Entré:  Billetter á 20.kr./pers.- købes v. indgangen. Friskolens elever   

   er gratis. 

 

Vi beder igen om hjælp fra alle hjem, hvis der er ting/rekvisitter og tøj, som skal 

medbringes hjemmefra. På forhånd tak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi forventer, 

at alle børn møder fredag 24. maj 2013  

+ mandag til torsdag i uge 21  

08.05 – 13.00 

 

 – OG –  

 

fredag den 31.05.2013 møder alle kl. 09.00 – 13.00 (SFO som 

sædvanlig) til oprydning 
 

Da alle er en uundværlig del af arrangementet. 

 

Vi glæder os til endnu en dejlig majfestuge – 

 

Kærlige hilsner 

Lærerne 

 

           NB. Vi hjælper hinanden med den grove oprydning lige efter majfesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
’ 

 
 

Vi glæder os til at se jer alle 
Venlig hilsen 
Personalet 

 

 

 



GENERALPRØVE 
 

”17 GRIMME ÆLLINGER”  

TORSDAG DEN 30. MAJ 2013 

PÅ FRISKOLEN 

11.00 – ca.13.00 

 

Skolekredsmedlemmer, bedsteforældre og 

venner er meget velkommen! 

 

 
 



 

SKEMALÆGNINGSTID 
 

Hvert år kommer der kommentarer om det lagte skema. Der er altid nogle familier for 

hvem nogle hjemkomst- eller mødetider kan synes problematiske. 

Når skemaet lægges er prioriteringen,  at indskolingens timer starter hver dag på samme 

tidspunkt om morgenen og uden mellemtimer til børnene skal hjem eller i SFO. 

Dernæst prioriteres de årgange med de fleste timer – 30 eller flere – fordelt på 5 

ugedage, ligesom udgangspunktet hele tiden er, at undervisningslektioner med mange børn 

prioriteres før lektioner med færre børn.  

 

Der er mange aftalte pædagogiske bindinger for skemalægningen. For eksempel – dansk 

og matematik (hjemgruppetimerne) skal ligge parallelt indbyrdes i alle tre grupper - alle 

lærere skal helst være på banen fra morgenstunden for at kunne dække flest mulige 

børn - bustider - konfirmationsforberedelse er aftalt at ligge onsdage i 1. modul, helst 

ikke for mange faglærerfag (få timers fag) fredage, da fredage tit hører med til små 

ferier osv. og endelig kan fordelingen af kompetencer blandt lærerne være afgørende 

for, hvordan puslespillet går op. 

 

Vi undgår sjældent mellemtimer, men klarer os helst med ingen eller meget få, og de vil 

da figurere i 4.-9.kl.  

Prioriteringen er ligeledes, at hellere lidt senere mødetid end en mellemtime.  

 

Nogle år lykkes dette bedre end andre år. Vi håber, at kommende skoleårs skema bliver 

blandt dem, der let går op! 

 

UDGANGSPUNKTET ER AT LAVE ET SUPERSKEMA SOM ER BEDST MULIGT FOR 

ALLE. 

 

Vibeke 

 

 

                                              
 



                                            

Frivillig musik og individuel musikundervisning  

Skoleåret 2013-2014. 

 
I alle klasser er der nu uddelt tilmeldinger til hhv. frivillig musik samt individuel 

musikundervisning.  

Begge tilbud er indlagt i børnenes skoletid, men det er samtidig et tilbud. 

 

Den frivillige musikundervisning er et ekstra musikmodul, hvor fokus er at vælge gode 

sange, spille dem og optræde med dem. 

 

Dette modul ligger i forbindelse med børnenes skoledag, og det er ganske gratis.  

Alle børn fra 3.-9. klasse er velkomne. 

 

Den individuelle musikundervisning er soloundervisning på et instrument, man selv ønsker 

at fordybe sig i. Vi har tre dygtige musiklærere tilknyttet skolen, og de kommer i løbet 

af skoledagen og underviser børnene.  

Man betaler 150 kr. pr. gang for 22 minutters undervisning om ugen.  

I folderen er der oplistet diverse alderskrav til nogle af instrumenterne. 

 

Der er tilmeldingsfrist inden den 1. juni 2013.  

Håber, at rigtig mange af børnene har lyst til at deltage i al denne musik sjov  

 

Venlig hilsen 

 Isabel 

 

 

                                                
 

 
 



 

 

 
 

 

Så kom solen rigtig frem, og hvor har vi nydt det i denne uge. Men når solen kommer, 

kommer UV-strålerne også.  

I forbindelse med det har vi haft besøg af Kræftens bekæmpelse, hvor vi har været på 

skattejagt, og har fundet ud af vigtigheden med hensyn til at søge skygge, bruge 

solcreme, bruge hat mm. 

                                               
 

 

Vi har i denne uge også fået lavet vores ”spejderbord” færdigt, så nu kan vi igen stå ved 

et stabilt bord, når vi laver bål.  

I tirsdags på bål, fik vi lavet lækre kartofler. 

 

Hvis det gode vejr fortsætter, er det som skrevet ovenover vigtig, at vi husker 

solcremen, men det betyder også, at vi måske indimellem kunne finde på at lege med vand. 

Så husk lidt ekstra tøj på pladserne, så vi har noget at skifte med. 

 

Næste uge: Vi skal lave fyr-bomber, som vi kan tænde vores bål med. Vi skal derfor 

bruge stearin stumper, så ligger I inde med nogle uanset farve, ønsker vi dem rigtig 

meget og hurtigst muligt. 

 

Husk sommerferie tilmeldingerne.. 

 

 
 

Rigtig god pinse til alle fra Spireloppen 
 



TILMELDING SPIRELOPPEN (SFO) – SOMMERFERIEN 2013 

(ugerne: 27 – 28 og 32) 

 

Spireloppen har åbent mandag til fredag fra kl.7.55 - 17.00 - 

fredag dog 16.00. 

Børn der er tilmeldt morgenpasning, kan komme som sædvanlig. 

 

Spireloppen – tilmelding til ”sommerferieugen” (uge 27,28 og 32) 

 
01.07.-05.07.2013 mødetid:  

uge 27: 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

08.07.-12.07.2013 mødetid:  

uge 28 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

05.08.-09.08.2013 mødetid:  

uge 32 

Mandag  kl.____ til kl.____ 

Tirsdag  kl.____ til kl.____ 

Onsdag   kl.____ til kl.____ 

Torsdag   kl.____ til kl.____ 

Fredag  kl.____ til kl.____ 

 

 

Skolen starter med første skoledag søndag den 11. august 2013. 

 

 
ELEVNAVN:_____________________________kl:_________ 

 

 

FORÆLDREUNDERSKRIFT:____________________________ 

 

Denne seddel afleveres senest den 07.06.2013 – til SFO eller på kontoret 

Lav evt. et kopi til egen ”husker”. 

 

 


