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Næste uger: 
26. august 

27. august 

 

29. august 

 

 

 

 
UU-besøg 7.- 8.kl. 

Stig – kursus 

Forældremøde indskoling 

Bestyrelsesmøde 

Mærkedag: 
24. august 

27. august 

28. august 

29. august  

30. august 

 
Pauline 

Anna  2.kl.  

Nanna Bh.kl. 

Jonathan  1.kl. 

Hannah  7.kl. 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Husk at give kontoret besked, hvis I ønsker fredagsbrevet på papir – 

alle i børnehaveklassen får udleveret fredagsbrevet på papir i dag. 

 

                         
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Skraldecontainer  
Er der nogen der ligger inde med en skraldecontainer på ca. 700 

liter, som I ikke bruger mere – vil vi rigtig gerne ”arve” den til  

pap-container. 

 

Hilsen Stig 

 

 



 

Så er vi endelig rigtig i gang.  

Så har hverdagen rigtig indfundet sig. Det er dejligt at mærke fuldt liv i huset efter 

nogle veloverståede lejrskoler.  

Alle melder om glade børn og gode oplevelser, hvad enten det var Orø, Svendborg, 

Bornholm eller Kongsøre, som blev besøgt. 

Nu kører timerne på fulde drøn, med dansk, matematik, engelsk, fysik og alle de andre 

fag. Det er rart at mærke lærerlysten og engagementet hos børn og voksne på skolen.  

 

Løbehjul, boldspil og asfaltbanen 

På VHF har vi heldigvis en masse aktive børn, som gerne vil være sammen og hygge sig 

med forskellige udendørsaktiviteter i frikvarterne.  

Nogle vil gerne spille bold og andre vil gerne køre på løbehjul. Dette gav før 

sommerferien en del halsbrækkende situationer.  

Før sommerferien lavede vi en opdeling af frikvarterene, så der i 10-pausen var løbehjul 

og i 12-pausen plads til boldspil.  

Nogle elever syntes dog ikke at denne fordeling var helt retfærdig, og de udfærdigede 

derfor en meget pænt og velskrevet brev til lærergruppen, med anmodning om at tage 

beslutningen op til overvejelse igen.  

Efter at have behandlet dilemmaet på sidste lærermøde, er vi nu nået frem til en anden 

fordeling, som nu er hængt op ved gårdvagtsoversigterne. Den nye løsning, vil blive 

evalueret både af lærerne og i skolens elevråd.  

Ovenstående er en rigtig god øvelse for vores elever i demokrati, og hvordan man kan 

påvirke beslutninger.  

Så arbejder vi selvfølgelig også videre med god løbehjuls-stil og opførsel. 

Hilsen Vibeke  

 

 

 



 

 

 



 

Forældremøde i overbygningen 

UU-vejlederen deltog i mødet og gennemgik kort praktikforløb/særpraktik for 9. klasse. 

Hun fortalte kort om de emner, som hun vil tale med klasserne om i dette skoleår. Begge 

klasser skal lave en uddannelsesplan, 9. klasse skal i praktik i uge 40, og 8. klasse skal 

senere på året i brobygning. 

 

Halloweenfesten:  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Pernille (Alberte 8. kl.) Majbritt 

(Andreas 9. kl.) Susie (Joakim 8. kl.) samt Thomas (Mathilde 9. kl.) Kontaktpersonen er 

Majbritt, som indkalder til møde. Festen afholdes fredag d. 25. oktober kl. 18.00-21.30. 

 

Debataften om alkohol:  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med følgende medlemmer: Majken (Dikte 8. kl.) Anne 

(Sebastian 9.kl.) Tina (Tobias 9.kl.) Majken indkalder til møde. 

 

Dimissionsfesten:  

Følgende forældre er i planlægningsgruppen: Maria (William 8. kl.) Anja (Nicolai 8.kl.) 

Sander (Amalie 8.kl.) Anette (Rolf 8. kl.) Pernille (Alberte 8. kl.) Kontaktperson: Pauline. 

Arbejdsgruppen aftaler internt at mødes. 

 

Regler for alkohol: 

8. kl.: Nul alkohol ved private klassearrangementer, hvor hele klassen er inviteret.  Der 

skal skrives i indbydelse, hvis energidrikke IKKE må medbringes. Reglerne tages op igen 

efter jul.  

9. kl.: Der må gerne indtages alkohol ved festerne. Der skal dog være voksne til stede. 

Forældrene skal selv tale med eget barn vedr. mængde, samt hvornår de skal være 

hjemme. 

Oprydning efter Halloweenfesten: Forældrene i 9. klasse ønskede fremadrettet, at 9. 

klasses forældre kunne stå for en anden forældrerengøring i løbet af skoleåret, da 

planlægningen af Halloweenfesten i forvejen tager meget tid. 

Pauline og Dorte 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Det nye skoleårs 2. uge er ved at være ved vejs ende og Spireloppen sprudler af energi. 

Der bliver leget, pjattet og hygget på hele området. Mens rulleskøjter stadig er et 

kæmpe hit, er børnene også begyndt at spille en masse rundbold. 

Der er kamp om asfaltbanen, derfor har vi før sommerferien lavet et skema over, hvilke 

dage man kan køre på løbehjul, spille lagkage, rulle på rulleskøjter og køre i mooncars. 

Skemaet er til at finde på opslagstavlen i SFO’en.  

Alle børn er velkomne til at tage deres egne rulleskøjter med. 

 

Der er blevet bagt lækre amerikanske pandekager på bålet, hvilket var en kæmpe succes. 

Specielt for de nye børn som fik oplevet vores første rigtige udedag med mad over bål. 

 

 

 

Vi skal huske, at gøre opmærksom på, at jeres børn skal huske at få krydset sig af inden 

de går hjem, specielt på de dage hvor I henter jeres børn ude.  

På udedagene kan vi nemlig have svært ved præcist at holde styr på hvem der er gået 

hjem, hvis ikke der er krydset af, derfor ønsker vi kraftigt at alle børn får sagt farvel til 

en voksen. 

 

Rigtig god weekend fra Spireloppen.  


