
28. juni 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 746 

    

Næste uger: 
15. juli 

 

5. august 

 

 

 

11. august  

12. august 

 

13. august 

 
SFO sommerferie 

 

SFO åben igen 

 

 

 

I skole igen 

Første undervisningsdag 

Kl. 8.05 – 12.00 
Lejrskoledage á 5 lek. 

Mærkedag: 
 

1.august 2013 

 
 

Bodil  

25 år`s jubilæum 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

Vi ønsker alle en rigtig god og solrig sommerferie ! 

 

Vi ses igen søndag den 11. august 2013 kl.12.00. 
 

Hilsen Personalet 

 

¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Vi fejrer Bodils 25 års jubilæum med en 

reception den 11. august 2013 (i forlængelse af 

første skoledag) fra kl. 14.00- 16.00  

Alle  er velkomne. 

Hilsen Vibeke 



Dimission juni 2013 

 
Alexander Geoffroy de Gier 

 
Amanda Hesager 

 
Augusta Birkedal 

 
Birka Froda 

 
Camilla Jespersen 

 
Camilla Bergquist 

 
Freja Groth 

 
Jakob Wiinblad 

 
Karoline Kaad 

 
Lasse Junker 

 
Malte Nielsen 

 
Marcus Breel 

 
Mathias Madsen 

 
Mathilde Winther 

 
Niels Bentsen 

 
Rasmus Thorning 

 
Signe Schiøtte 

 
Sigurd Weitling 

 
Simon Petersen 

 
Simon Brandt 

 

Vi skal også sige farvel 

til: 

 
Casper Larsen  8.kl. 

Christian Madum 8.kl. 

Frederik S. Petersen  8.kl. 

Maja Bentsen  8.kl. 

Marie-Louise Handberg 8.kl. 

  

Og de voksed´ og de voksed´… 

så meget, at vi nu skal tage afsked 

med disse dejlige unge mennesker. 

 

… Gid de altid holder ved 

held og lykke og få kærligheden med ! 
 

Lars Lilholt 



 

Billeder fra Dimissionsfest den 27. juni 2013. 

 



 
 

Se flere billeder på skolens hjemmeside !!! 

 

 

 



 

Ny lærer på friskolen 
Så lykkedes det. I mandags blev Henrik Kiowsky ansat som ny musiklærer på VHF.  

Henrik har lavet en præsentation af sig selv, som I kan læse andetsteds i fredagsbrevet.  

Ud over musikundervisningen skal Henrik varetage gruppelærerfunktionen i 4.klasse. 

Henrik har tidligere været ansat på VHF 1994-2003, hvor han også havde 

musikundervisningen.  

Da Henrik i øjeblikket sidder i en fast stilling, som han ønsker at afslutte på fair og 

fornuftig vis, kan han dog først tiltræde stillingen pr. 1. september 2013.  

Han kommer og hilser på os alle søndag den 11. august til første skoledag. Vi glæder os 

meget til at byde Henrik velkommen (tilbage) til friskolen. 

Vibeke 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Mette Gundersen 
Jeg skal desværre meddele jer alle, at vi tirsdag d. 25. 06.2013 modtog Mette 

Gundersens opsigelse. Mette har fået et andet job, og ønsker at søge nye udfordringer. I 

nogle situationer er vi bare rigtig heldige, således også denne gang, da der blandt 

musikansøgerne var en ansøgning fra Pauline Vestergård Jensen. Pauline har linjefag i 

tysk, dansk, drama og medie, og kan varetage Mettes skema. Pauline var til en samtale 

med bestyrelsen, ledelsen og nærmeste samarbejdspartnere onsdag, og der var ingen 

tvivl. Hende måtte vi have som lærer på vores skole.  

Pauline vil varetage gruppelærerfunktionen i 8.klasse, tyskundervisningen, dansk i 

overbygningen, og en del S/B timer i mellemgruppen, samt overbygningen. Se Paulines 

hilsen anden steds i fredagsbrevet. 

Vibeke 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Skemaer 
Som I jo kan se af ovenstående, har der været forskydninger i lærergruppen, og derfor 

arbejder vi stadig på at få lagt næste skoleårs skema.  

Derfor vil vi opfordre jer til at holde øje med hjemmesiden, hvor vi ligger skemaerne 

klar, så snart puslespillet går op. 

 

 

 
 



¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Hej alle sammen 

Der var jeg lige heldig   … at få lov til at arbejde på VHF …. igen.  

Jeg hedder Henrik, 44. år, bor i Jyderup med kone og 3 børn … og spiller en masse musik. 

Faktisk har jeg undervist på VHF fra 1994 til 2003, derefter i en folkeskole, og nu 

vender jeg altså tilbage med 10 års ekstra erfaring i bagagen. 

Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at undervise på jeres skole. 

De bedste sommerhilsner fra Henrik 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

"Jeg hedder Pauline og er uddannet lærer fra Den frie Lærerskole i Ollerup med linjefag 

i dansk, tysk, medie og drama.  

Jeg er lige flyttet fra Fyn og bor nu i Mørkøv sammen med min kæreste.  

Jeg glæder mig meget til at møde jer alle sammen og lave skole med jer!"  

 

 

 

 

 



 

Fra skolens kontor  
        

 

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 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Første skoledag efter ferien er søndag den 11. august 2013 
(Alle børn får en fridag i stedet for denne dag – derfor mødepligt ! ) 

 

Alle – elever og forældre – inviteres til ”frokost i det grønne”. 

 

12.00         ”Morgensang” med meddelelser – på asfaltbanen 

 

12.10 – 14.00 Alle familier møder op med frokostkurv m.v. samt tæppe/campingbord 

eller lignende. Vi mødes, spiser vores medbragte mad, snakker og 

hygger os og leger  med de øvrige familier – især får 

vi hilst på ”de nye i flokken”. 

Skulle vejret være dårligt, så går vi ind i klasserne. 

OBS - Grillen vil være tændt! 
 

14.00-16.00 Reception i anledning af Bodils 25 års jubilæum  

 

 

Første undervisningsdag -  

Mandag den 12. august 2013 – hjemmegruppedag 
 

Mødetid: kl. 08.05 

 

08.10: Morgensang – alle der har mulighed for at blive til morgensang er 

velkommen. 

Den nye børnehaveklasses forældre er velkommen til at blive. 

Efter morgensang vil der være kaffe i Baunen. 

 

8.20 – 12.15  Hjemgruppetimer. 

 

Pasningsordning som sædvanlig fra 12.15 – 17.00 

 



 

Ferieplan 2013 – 2014 

For Vallekilde-Hørve Friskole 
 

Første skoledag 11-08-13  Søndag 

Mødetid Kl. 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. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
SKOLEFRITIDSORDNINGEN åben på alle skoledage. 

SFO er åben på alle skoledage samt i ugerne 27,28 samt 32 (skoleåret 2013/14) 

Det betyder at SFO ikke har åbent i skoleferie (efterårsferie (uge 42) – juleferie, 

vinterferie (uge 7) og dagene op til påsken); på nær de tre nævnte uger af 

sommerferien. 

 

Tilmelding til ferie senest 14 dage før ferien starter. 

Pasningen er åben kl.6.30-8.00. og fra skoledagens slut til 17.00 (fredag dog kl.16.00). 

 Personale: Nina Kirk, Erwin Gerkens, Mette Lichtenberg (barsel), vikar: Maria 

Skovberg Jensen, Pernille Sukstorf og Lene Petersen SFO-morgen. 

 

HVEM: 

Alle kan benytte ordningen, men den henvender sig primært til elever fra bh.kl.-3.kl.  

Går man i bh.kl.-3.kl. og møder før kl.7.55 betragtes man som 

morgenpasningsbarn og skal således tilmeldes ordningen. 

Vedrørende opsigelse eller ændringer: 

30 dages varsel til den 1. i måneden. 

 
                ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 



Vallekilde-Hørve Friskoles side 9 drenge  

 

 
 

Rasmus – Mathias – Marcus 

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Lejrskole 2013/2014 
Det kommende skoleårs lejrskoleture bliver som følger:  

2.-3.kl. skal på friluftstur til Orø (rejser den 14. august 2013) 

4.-5.kl. skal til Svendborg  (rejser den 13. august 2013) 

6.- 7.kl.skal til Bornholm  (rejser den 13. august 2013) 

og 

8.-9.kl. skal på primitiv lejrskole ved Kongsøre Skov  (rejser den 15. august 2013) 

 

Lille indskoling skal først på tur til september/oktober.  

 

I hører mere om disse ture fra hjemgruppelærerne. 

 



¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Friskolens forældrebank 
Igen i år har vi haft forældre i gang i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver på 

skolen.  

Der har været eksamensvagter, madlavning til bestyrelsen og større arrangementer, 

vinduespudsning, opsætning af cirkustelt, vikardækning både på skolen, i SFO og 

Skovbørnehaven, ekstra rengøring når Vibeke F er fraværende, bygning af pedelskur og 

sikkert andre ting, jeg måske ikke husker ….  Det er SÅ dejilgt, at vi kan få klaret mange 

opgaver på denne måde. 

  

Til alle nyere forældre vil jeg gøre opmærksom på, at I altid kan sige nej, hvis I får en 

henvendelse fra byggeudvalget, Stig og kontoret – blot I så meddeler pågældende, 

hvornår I kan i stedet for. 

Alle skal vide, at det er vigtigt, at vi er parate til dette stykke arbejde – hvad der er 

sparet er tjent til andre dele af skolevirksomheden.  

Jeg håber imidlertid også, at I kan mærke det værdifulde i at være sammen med andre 

forældre i disse sammenhænge. Jeg tror, at det er en afgørende årsag til, at vi sammen 

kan gøre en forskel. 

 

Alle skal have en meget stor tak for deres bidrag.  

 

 
 

                                           
 

 

 

Hilsen Vibeke 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Så blev det den sidste skoleuge i dette skole år. Spireloppen har åbent et par uger endnu. 

Denne uge fik vi lavet lækre pandekager på bålet, og vi har fået spillet en masse 

rundbold.  

Vi er ved at være rigtig dygtige til at svinge battet, kaste og gribe. Så der bliver nok 

spillet lidt rundbold endnu. 

Vores modellervoks bliver også flittigt brugt og nogle fantastiske figurer bliver 

fremstillet. 

 

 
 

Sommerferie i Spireloppen- uge 27,28 og 32 
Vi har i år valgt at holde legetøjsdag hver fredag i ferien, det betyder det er om 

fredagen legetøj og spillekonsoller medbringes, alle andre dage er spillekonsoller ikke 

velkommen. 

 

Mødetid: 

Vi har valgt en slut mødetid der hedder kl. 9:30, da vi håber, at kunne finde på hyggelige 

tiltag og muligvis små ture.  

Så for at vi ikke pludselig har børn alene i Sfoén, håber vi alle har mulighed for at møde 

inden kl. 9:30. 

 
Husk det kun er morgenåbningsbørn der kan møde ind inden kl. 7.55. 

 

Husk hverdag at medbring:  
Badetøj/skiftetøj, håndklæde og solcreme, vi ved jo aldrig hvordan vejret er. 

 

 
 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE FRA SPIRELOPPEN 


