
7. juni 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 743 

    

Næste uger: 
8. juni 

10+11. juni 

12. juni 

13.juni 

 

13.+14. juni 

14. juni 

 
Fælles arbejdsdag 

Mundt.prøve – Historie 

Lærermøde + P-møde 

Helle L- kursus  

Lejrskole bh.kl.+ 1.kl. 

Mundt.prøve – Fysik 

Lejrskole bh.kl. +1.kl. 

 
 

Mærkedag: 
 9. juni 

10. juni 

 

11. juni 

12. juni 

 

 

 

 

 
Nikoline  6.kl. 

Karen  2.kl. 

Signe  2.kl. 

Celina  bh.kl. 

Mads  3.kl. 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

En kort skoledag. 
Mandag den 17. juni 2013 slutter skoledagen kl. 12.00, da lærerne skal på fælles kursus. 

Der er mulighed for at benytte SFO fra kl. 12.15, for de børn, som er tilmeldt. 

Vibeke 

 
Fredag i sidste uge, modtog vi desværre den triste meddelelse, at Jan Borup er død.  

Jan døde efter et kort sygdomsforløb.  

Jan var en af de kræfter,  som var med til at starte skolen op. Hans tid på skolen 

sluttede, da Jan valgte at gå på pension i november 2006.  

Jan var en meget afholdt lærer, som elskede naturen, musikken og samværet med 

børnene.   

Bisættelsen fandt sted onsdag. 

Vores tanker går i disse dage til Jans familie. Æret være Jans minde. 

Hilsen Vibeke 



Kære børn og forældre 
Jeg skal med stor beklagelse meddele, at jeg har valgt at opsige min stilling på VHF ved 

sommerferiens udgang. 

Det har været en rigtig svær beslutning, da jeg har været meget meget glad for at 

arbejde på skolen og i de rammer, der gør VHF så unik.  

Jeg ønsker jer alle det allerbedste fremover... 

Mange hilsner 

Isabel 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Det er naturligvis med stor beklagelse, at vi har modtaget Isabels opsigelse. 

Vi er klar over, at dette skaber noget usikkerhed i klasserne, og omkring 

gruppelærersituationen i kommende 8.kl. og musik. 

Vi arbejder selvfølgelig meget hårdt for at finde en god løsning, og vil en af de kommende 

dage slå stillingen op. 

Vores håb er, at have en ansættelse på plads før sommerferien.  

Hilsen Vibeke 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Fotokonkurrence 
9. klasse har vundet fotokonkurrencen Steder med Sjæl. Lasses foto, som jeg vedhæfter 

her, fik publikumsprisen - 302 stemmer - på Facebook. 

 

 
 

Hele klassen skal derfor en tur i Vig Bio med popcorn og cola. De har valgt at se filmen 

Tømmermænd fredag den 14. juni 2013. 

Se de andre billeder på http://stedermedsjael.wordpress.com 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

http://stedermedsjael.wordpress.com/


Fælles foto 
Ny dato for fælles foto er den 17. juni 2013 kl. 09.30. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 

Nyt fra Skolens kontor  
        

VIGTIGE INFORMATIONER: 

Har i skiftet telefonnummer – adresse eller andre ændringer til vores ”gule 

informationsfolder” er det MEGET vigtigt at få dette meddelt kontoret – senest den 

21. juni 2013 – da vi skal have folderen trykt i 

uge 27. 

 

OMSORGSSEDLER: 

I år har vi uddelt omsorgssedler (de er lysegrønne) for kommende skoleår – vi beder om 

at få dem retur inden sommerferien. 

 

SFO – afmelde – eller ændre gå-hjem tider. 

I så fald jeres barn ikke skal have samme ”gå-hjem” tider i kommende skoleår, beder vi 

om en tilbagemelding. 
 

Alle kommende 4.kl.s elever er ikke tilmeldt SFO, med mindre kontoret er orienteret 

herom.  

Sidste frist for tilmelding/ændringer vedr. SFO-tid er den 21. juni 2013. 

 

FRIPLADSTILSKUDSANSØGNINGER bliver udleveret efter sommerferien. 

 

VEDR: SKOLEFOTO. 

Vi har planlagt fotografering for kommende skoleår – det bliver:  

Den 10.+11. september 2013. Sedler efter sommerferien. 

 

Kontoret er åbent dagligt mellem 8.30-14.00 frem til 5. juli 2013. 

 

Kontoret åbner igen onsdag den 7. august 2013 kl.08.30 

 

Hilsen Kontoret 

Tina og Helle 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNDTLIGE PRØVER 9.kl. 
10. juni  

11. juni  

2013 

Historie Vibeke Høy 

 

Dorthe 

Ebling 

Vig skole 

9.kl. 20 stk. Kl. 8.00 

13.juni  

14.juni 

2013 

Fysik - 

Kemi 

Palle Andersen 

 

Jens 

Christiansen 

Skolerne i 

Nykøbing 

9.kl. 20 stk. Kl. 8.00 

 

19. juni 

20. juni 

2013 

Engelsk Dorte Danborg-

Frederiksen 

Lise Steenen 

Skolen på 

Fjorden 

9.kl. 20 stk. Kl. 8.00 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

PROGRAM for arbejdslørdag den 8.juni 2013 
 

10.00:  

Vi går i gang med at arbejde.    

   

10.00-12.00 : 

Børnene fra 2. kl. deler kage ud. (kaffen skal vi selv have med)   

                                        

10.00- 15.00 : 

Der kan købes sodavand og øl.   

 

11.00- 12.00: 

Fodboldturnering                                      

                                                      

12.30-14.00 : 

Frokost ( der bliver grillet nogle pølser med kartoffelsalat, alm. salat, pastasalat og 

hvidløgsbrød. Der bliver købt engangsservice)   

                                          

13.30:     

Status ”hvor langt er vi nået” og hvad tid slutter det !! 

 

P.S  Husk haveredskaber og evt. værktøj. 

       Arbejdssedlen er hængt op på væggen ved kontoret, hvor man  

       skriver sig på en opgave.       

       Tilmelding til fodboldturnering er nødvendig. Den hænger ved  

       siden af arbejdsplanen. 

 

Hilsen arbejdsudvalget 

 

 

 



 

 
 

Så er sommeren kommet, og vi nyder solen, men som vi har sagt før, med sol kommer der 

uv-stråler, så husk nu solcremen. 

 

Sammen med solen kommer også lysten til vand, og vi elsker at lege med vand, men det er 

vigtigt hvis vi skal gøre det, at der er skiftetøj og håndklæder på jeres barn plads. 

 

3 ting der skal huskes: solcreme, skifte tøj og hånsklæde. 
 

Strandtur den 4. juni 2013 

Vi takker for en rigtig dejlig tur til Høve strand og skov. Alle børn hyggede sig, der 

blevet gravet dæmninger, klatret i træer, leget i sandet, hygget i solen, spist lækre 

boller m.m. 

Det blæste lidt, men det gjorde ingenting, når der er godt humør og glade børn.  

 

                                  
 

                           

                                                     
 

 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 


