
22. november 2013 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 760 

    

Næste uger: 
26. november 

 

26.november 

27.november 

 

 

 
Alkohol-debat aften i 

overbyg. kl. 19.00-21.00 

Lærermøde 

Budgetmøde - bestyrelsen 

Mærkedag: 
25. november 

28. november  

 

 
Mathilde  1.kl. 

Morten  6.kl. 

 
TILLYKKE TIL JER 

     
 

 

 
Tirsdag den 26. november 2013 kl.19.00-21.00 

i overbygningens lokaler. 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Chennys specialundervisnigstimer AFLYST UGE 48. 

Uge 48 - er de almindelige specialundervisningstimer med Chenny aflyst pga. testning. 

Forældrene til de børn der skal testes, har fået orientering før ”testningen”. 

Støttetimerne ”kører” som de plejer. 

Venlig hilsen Chenny. 

 



 

 

Som det er bekendt for alle, har skolen  desværre måtte sige farvel til lærer Helle 

Gotved. 

 

Vi kan meddele, at der i forlængelse heraf er indgået en fratrædelsesaftale mellem 

skolen og Helle samme med Frie Skolens Lærerforening. 

 

Baggrunden for fratrædelsen er, at det har vist sig, at skolens ledelse og Helle har 

forskellige oplevelser af samarbejdet på skolen. 

 

Det har været en meget svær beslutning at måtte sige farvel til Helle og skolens 

bestyrelse beklager meget, at det er mislykkes os at etablere en proces, som har kunnet 

danne grundlag for et videre samarbejde.  

Dette er til hver en tid bestyrelses ansvar. 

 

Vi takker Helle for det gode og engagerede arbejde hun i årenes løb har udført for 

skolen og ønsker hende held og lykke med hendes fremtidige virke. 

 

Hilsen  

Bestyrelsen 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

HUSK: 

Sæt kryds i kalenderen den 13. december 2013 hvor indskolingens piger går Lucia-optog i 

baunen til morgensang. 

 

 
 

 



 

VIKAR DÆKNING PÅ SKOLEN. 
 

Til alle hjem. 

 

Generelt er vi heldigvis i den situation at have meget lidt sygefravær – men – selvfølgelig 

løber vore lærere også engang imellem ind i diverse forkølelser, mavepiner og influenzaer. 

 

Vi forsøger, så vidt det overhovedet er muligt, at vikardække timerne. Nogle gange kan 

timerne dækkes inden for teamet af de lærere, som er i gruppen.  

Andre gange tilkaldes vikarer udefra og endelig har vi nogle forældre på skolen, som vi 

kan trække på. 

Nogle gange kan situationen opstå, hvor der er flere lærere fraværende på samme tid, og 

så kan det være en udfordring at få læst alle timerne. 

Hvis vi ikke kan finde vikarer nok, så prioriteres vikardækningen nedefra – det vil altså 

sige, at de yngstes timer først og fremmest skal dækkes.  

 

Det kan også være, at vi vælger at give de ældre børn fri for en eller flere lektioner af 

andre årsager – primært vil det da være, fordi nogle fagtimer kan være vanskelige at få 

læst (fysik, tysk, … eller fordi gruppen er lige midt i afslutningen af et emne, som en 

anden ikke kan overtage).  

 

Det er vores erfaring, at det er en utaknemmelig opgave for en vikar, at tage en time, 

der bærer præg af at være en ”opbevaringstime” (konverterer den til et andet fag). 

 

MEN – det ER sidste udvej, at give børn fri – vi er godt klar over, at børnene skal have 

deres timer. 

 

God weekend til alle - Vibeke 

                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

PAKKEKALENDER 

FOR HELE VALLEKILDE – HØRVE FRISKOLE 

 

Julemåneden nærmer sig, og vi må alle være ”beredte” – vi skal hygge sammen, så vi 

fortsætter de seneste års tradition – en pakkekalender for hele skolen - børn som 

voksne.  

Vi skal have pakkerne op at hænge under loftet i gangen ned til Baunen og trække pakker 

til morgensang hver dag. Vores ekspert matematiknisse Jesper vil omhyggeligt beregne, 

hvor mange pakker, vi skal trække hver dag i dagene op til jul. 

 

Vi håber, at I alle er med på julerierne og vil bidrage med en lille gave, som må 

koste 15 – 20 kr.  

HUSK - at det skal være en gave som både drenge og piger, børn og voksne – OG- 

du selv vil blive glad for at modtage. 

 

Vi beder om, at vi har gaverne i hænde senest den 29. november 2013.  

De skal afleveres til chefpakkekalendernisse Jesper eller chefpakkeophænger Stig. 

 
NB - Det har vist sig nødvendigt, at vi knytter endnu en kommentar til ovenstående. 
Der er flere og flere børn, som ikke tåler søde sager, så derfor beder vi om, at I 
undgår slik og chokolade, da disse børn ikke må spise deres gave og derfor bliver 
ked af det. 
 
Mange nissehilsner Lærerne.       

                 

 
 

 

 

 

 

 

 



Vi nærmer os weekenden og endnu en uge i Spireloppen er ved at være slut. 

December er ikke langt væk og vi glæder os til en tid med masser af 

julehygge.  

Vores julegaveræs er ved vejs ende og i næste uge begynder vi på vores 

traditionelle juledekorationer. 

 

Vi har haft en skøn udedag med lækkert vejr og dejlig varm tomatsuppe.  Skønt at kunne 

holde en lille pause fra legen og få varmet sig lidt ved bålet.  

Vi er også startet på et lille udendørsprojekt ved 

bålpladsen. Med lidt inspiration fra Skovbørnehaven og 

hjælp fra en masse flittige børn, er vi ved at etablere et 

brændestabels-/læhegn, så vi kan få endnu flere hyggelige 

timer ved bålet og gøre bålpladsområdet til et attraktivt 

samlingspunkt, som indbyder til aktiviteter og hygge.  

 

I øjeblikket arbejder vi på højtryk for at få vores del af 

hjemmesiden op at køre. Det drejer sig bl.a. om nyt fra 

hverdagen, praktisk info og masser af billeder.  

Som en start har vi lagt billeder op fra strandturen og 

diskofesten, og lige straks kommer billederne fra Bag-for-

en-sag og lidt fra hverdagens aktiviteter.  

Vi vil bestræbe os på at opdatere siden løbende. 

 

Vi har i denne uge også afholdt cafémøde med 1 kl.’s drenge – næste torsdag er det 1 kl.’s 

piger fra 12.15 til 13.00. 

 

Husk: vi også har legetøjsdag næste fredag d. 29/10. 

 

 

Lidt praktisk omkring morgen-SFO: Det er vigtigt at børn, der har lyst til at være ude 

om morgenen, får givet besked til den voksen, der er i SFO’en. 

 

God weekend til alle fra Spireloppen  


