
16. august 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 747 

    

Næste uger: 
17. august 

20. august 

 

 

 

 
Udlejn. baunen 

Lærermøde, 

Forældrerådsmøde, 

Fyraftensmøde 7.kl.(Slovenien) 

Forældremøde 8.-9.kl. 

Mærkedag: 
18. august 

19. august 

 

 
Helle L 

Søren  2.kl. 

William  2.kl.  

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

Velkommen tilbage efter en dejlig solrig 

sommerferie ! 
 

 
 

 

 

HUSK 
FORÆLDREMØDE I OVERBYGNINGEN PÅ TIRSDAG D. 20. AUGUST 2013 KL. 19.00. 

Hilsen Pauline og Dorte 

 

¤¤¤¤¤¤¤ 

Sidste chance 
Så er det sidste chance for at afhente glemt tøj i ottekanten. Det tøj som ikke er 

afhentet mandag eftermiddag vil blive fjernet og givet til velgørenhed.  



 

 

Velkommen tilbage. 
Så er skoleåret i gang, og vi glæder os meget til det forestående år.  

Vi har sagt velkommen til 17 nye børn i bh.kl. og vi ser frem til at følge dem i de næste 10 

år på VHF. 

Derudover har vi sagt velkommen til to nye familier. Bjarke og Lina i 6.kl og 5. kl. og Rolf i 

8.kl. 

Endelig er der kommet 2 helt nye læreransigter i Henrik (gruppelærer i 4.kl samt musik) 

og Pauline (gruppelærer i 8.kl. samt tysk), og 1. maj startede Anne (grupperlærer i 2. kl.) 

som de fleste af os kender. 

Jeg er sikker på at det bliver et spændende år. Fyldt med udfordringer og ikke mindst en 

masse spændende undervisning til glæde for vores børn. Sammen glæder vi os til 

fortsætte med at lave fantastisk skole for børnene på VHF. 

I skrivende stund er de fleste klasser på lejrskole rundt om i det danske land. Disse 

lejrskoler er med til at styrke fællesskabet på vores skole. Det giver en enestående 

mulighed for at ryste klasserne og de nye gruppesammensætninger sammen.  

På mandag går det så rigtig løs med skemaer og timer, lektier, sammenhold og god 

undervisning. Vi er klar og ser frem til mange gode stunder med børnene. 

Vibeke 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Angående frivillig musik 
På skemaerne, som blev udleveret på første skoledag er anført frivillig musik med XX for 

3.kl, 4.kl, 5.kl og 6.kl samt kor for 4.-6. kl.  

Disse timer er i øjeblikket ikke aktuelle, da vi allertidligst kan starte den frivillige musik 

undervisning op efter 1. september 2013. 

Da Henrik først starter 1. september 2013 på VHF, er vi også nødt til at vente med at 

starte frivillig musik i 7.-9.kl op til efter Henrik er startet. 

Jeg har fra Isabel modtaget alle tilmeldinger til frivillig musik, så I behøver ikke tilmelde 

jer igen.  

I vil selvfølgelig høre nærmere.  

Den obligatoriske musikundervisning i 4.-6. kl vil blive varetaget af Alexandra Svendsen, 

som skal være vikar for Henrik indtil han starter. 

Vores lille musikskole med Maud, Mathias og Bente starter dog op allerede fra næste 

uge. De tilmeldte børn får brev med tider og dage med hjem mandag. 

Vibeke 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Musikskole 
Vallekilde-Hørve Friskoles Musikskole 2013 – 2014 starter op i uge 34. 

Tilmeldte børn har fået seddel med hjem mandag den 12. august 2013. 

 



 

 

 

Ringetider 2013 - 2014 
 

Mødetid: kl. 08.05 

08.10 - 08.20 Morgensang 
    

08.20 - 09.50 1.+ 2. lektion 

09.50 - 10.05 Pause 

10.05 - 11.35 3.+ 4. lektion 

11.35 - 12.15 Middag 

12.15 - 13.00 5. lektion 

13.05 - 13.50 6. lektion 

14.00 

14.55 

- 14.45 

15.40 

7. lektion 

8. lektion 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Ferieplan 2013 – 2014 

 
Første skoledag 11-08-13  Søndag 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kære alle 

 
Tusind tak for den store opmærksomhed ved mit jubilæum søndag d. 11. august. 

Det var en dejlig dag, der startede som en næsten almindelig 1. skoledag…….  

 

Denne dag rummer altid en helt speciel stemning og summer af gensynsglæde blandt børn 

og voksne, der hygger sig med medbragt mad, snak og forskellige aktiviteter. 

 

Dagen i år blev yderligere garneret med reception, solskin og dejlig musik, hvilket vil gøre 

det til en dag, som jeg vil huske tilbage på med meget stor glæde. 

 

Tusind tak for alle de dejlige gaver – blomster – chokolade – bøger – fint malede sten – 

små læsefiduser – tegninger – sæbe – og ikke mindst de mange knus og søde ord fra jer. 

 

Tak til alle jer børn, forældre, kollegaer, bestyrelse, tidligere forældre og min familie 

der var med til, at gøre dagen til noget ganske særligt. 

 

Kærlig hilsen 

Bodil 

 

 
 

Se flere billeder på skolens hjemmeside 

 

 

 



Navne og E-mailliste 2013 - 2014 

Navn Initialer E-mail 
Vibeke Høy 

 

VH vibeke_lemming@hotmail.com 

Nille Ravn 

 

NR nilleravn@gmail.com 

 

Bodil Iversen BI bivallekilde@post.tele.dk 

 

Anne Dongsgaard AN anne@webfabrikken.net 

 

Helle Gotved 

 

HG hellegotved@gmail.com 

Thomas Friis 

 

TF Thomas.W.Friis@skolekom.dk 

 

Palle Andersen 

 

PA Pallemander@gmail.com 

 

Henrik Kiowsky 

 

HK Henrikkiowsky@gmail.com 

 

Chenny Rasmussen CR Chenny@youmail.dk 

 

Jesper Kofoed 

 

JK kofoed85@hotmail.com 

 

Dorte Danborg-Frederiksen 

 

DD Lars.dorte@gmail.com 

 

Pauline Vestergård Jensen 

 

PJ Paulinevestergaard@gmail.com 

 

Clark Pratt 

 

CP noankusa@yahoo.dk 

 

Helle Lerche HL lerche64@ofir.dk 

 

Tina Nordsby 

 

TN tnordsby@hotmail.com 

 

Stig B. Jensen 

 

SJ fam.soevej20@yahoo.dk 

 

Vibeke  Charlotte Frantzen 

 

VF vibeke.frantzen@jubii.dk 

 

Nina Kirk 

 

NK ninakirk@hotmail.dk 

 

Lene Petersen 

 

LP kimlenepedersen@gmail.com 

 

Erwin Gerkens 

 

EG egerkens@live.dk 

 

Mette Lichtenberg 

 

ML _lichtenberg@yahoo.com 

 

Pernille Højmark-Henriksen 

 

PH psukstorf@yahoo.dk 

 

Maria Skovbjerg Jensen (Vikar for Mette) 

 

MJ croc_it@hotmail.com 
 

Simone Bergqvist 

 

SB simonebergqvist@gmail.com 
 

Dinie Hage 

 

DH dinie.hage@gmail.com 

 

Linda Andreasen 

 

LA linda_baun@yahoo.dk 

 

Anette Rosendahl Rasmussen AR kildeaasen@hotmail.com 
 

Vallekilde-Hørve Friskole  vh.friskole.305015@skolekom.dk 
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Skemaforkortelser 2013 – 2014 
 

Hjemgruppe Hjgr. 

Fortællefag Fortæl. 

Dansk Dan 

Matematik Mat 

Engelsk Eng 

Tysk Tysk 

Samfundsfag Samf. 

Geografi Geo 

Biologi Bio 

Historie His 

Fysik Fys   (lokale: Fysik) 

Natur og Teknik N/T 

Sundhed og Bevægelse S/B 

Praktisk/musisk udtryk Pmu 

Musik Mus   (lokale: Musik) 

Frivillig musik F. Mu  (lokale: Musik) 
   

 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

   

Vedr. Fripladstilskud for skoleåret 2013 -2014 

for Vallekilde-Hørve Friskole. 

Det er muligt at søge om fripladstilskud hos Fordelingssekretariatet for friskoler og 

private grundskoler.  Der søges om både tilskud til skolepenge og SFO, hvor det 

maksimale tilskud udgør hhv. 6000 og 8.000 kr.  

Vejledning, ansøgning og fordelingsnøgle følger efter nedenstående beskrivelse af 

fordeling af friplads midlerne på Vallekilde-Hørve Friskole.  

For at få fripladstilskud, kræves det at: 

  ansøgning ”Forældreansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2013/14” udfyldes 

 hvis forældre er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden altså ingen fælles 

folkeregisteradresse, skal skolen informeres om den samlede indtægt, der ligger 

til grund for forsørgelsen af barnet.  

 

 

 

 

 



Vallekilde-Hørve Friskole har valgt at fordele fripladstilskuddet som følger: 

På baggrund af ansøgningerne til fordelingssekretariatet modtager skolen et 

samlet fripladstilskud. Denne pulje deles i to lige store dele. Den ene del fordeles 

efter Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Den anden del fordeles ved brug 

af fordelingsnøglen, hvor den samlede indtægt der ligger til grund for forsørgelsen 

af barnet er tillagt kr.100.000 for forsøger nr. 2, hvis der er en sådan, og vi ingen 

oplysninger har på vedkommende. 

 

Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle i henhold til indtægtsgrundlag for 

husstanden. 

1 barn 2 børn 3 børn eller 

flere 

313.973 326.723 339.474 

 

Indtægtsgrundlaget baseret på flere forsørgere i husstanden. 

1 barn 2 børn 3 børn eller 

flere 

413.973 426.723 439.474 

 

Vær opmærksom på at den øvre grænse for indtægtsgrundlaget er afhængigt af antallet 

af børn under 18.år. 

 

Det betyder at: 

 skilsmissebørn der bor i hjem, hvor mor eller far er blevet gift eller lever sammen 

med en ny partner, der er med til at forsørge barnet, får lidt mindre i tilskud. 

 

Fordelingssekretariatet indhenter indkomstforhold i Det centrale Personregister og 

hos Skat. Denne tilladelse giver I ved jeres underskrift på ansøgningsskemaet. Hvis 

dette ikke afgives uden forbehold kan der ikke ansøges om fripladstilskud hos 

Fordelingssekretariatet. 

 

Ansøgningsskema retur til skolens kontor senest fredag d.23.august 2013. 

Med venlig hilsen 

Vallekilde den 12.august 2013 

Søren E. Jensen    Helle Lerche 

Formand     sekretær 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 

SFOén vil gerne byde alle de nye SFO børn og deres forældre velkommen.  

Børnene er faldet godt til og har travlt med at lege, i hængekøjerne, i sandkassen, med 

vandbanen og mooncars og det helt store hit; vores rulleskøjter. 

 

  

                                    
                                    

 

Jeres børn er rigtig gode til at lege og har ikke altid lige tid til at gå hjem, så mens I 

venter på de bliver færdige, er der mulighed for en kop forældrekaffe eller te. 

                                                      
 

Vores nye faste ”udedag” bliver onsdag med mad på bål, men også i hverdagen bliver vi 

ude så længe som muligt, så husk regntøj og gummistøvler og alm. skiftetøj.  

                                 

 

                                           
 

 

Hvis jeres barn har specielle behov ang.; fødevarer, allergi eller noget helt tredje, vil vi 

gerne vide det i SFOén så vi kan hjælpe. 


