
10. januar 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 765 

    

Næste uge: 
13. januar 

 

 

14. januar  

 
BI fri 

Pauline og Thomas på 

kursus kl. 14.00-17.00 

Faglærerkonsultation 8.kl.  

 

Mærkedag: 
11. januar 

12. januar 

 

14. januar 

17. januar  

 

 
Freja F  5.kl. 

Laura P  7.kl.  

Nicolai  8.kl.  

Gabriella  4.kl. 

Simon  6.kl.  

 

TILLYKKE TIL JER 

     
 

Velkommen tilbage efter jul og nytår – vi håber alle har haft en 

fantastisk juleferie og at alle er kommet godt ind i det nye år. 

                

                    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Vedr. Generalforsamling torsdag den 24. april 2014 – indkomne forslag! 
 

Vi minder om at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være 

bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2014. 

Hilsen Bestyrelsen 

 

 



Invitation 

 
Vi inviterer hermed 9.klasses forældre og 8. klasses elever til en hyggelig eftermiddag. 

 

9.klasses projektfremlæggelser 
 

Fredag den 24. januar 

Klokken 16.00 

 
(Medbring gerne en kaffe/kage-kurv) 

 

 
 

 



Nyt fra kontoret – Januar 2014. 
 

Godt Nytår – håber alle har haft en dejlig juleferie.  

 

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2013-2014. 

Skolen har nu modtaget tilskud til dækning af udgifter til bus og/eller tog i skoleåret 

2013-14. 

Skolens tilskud er nedsat væsentligt – så vi har valgt at udbetale tilskud til de elever der 

bor indenfor følgende afstande: 

 

AFSTAND mellem skole – hjem: 

Børnehaveklasse – 3.kl.  mindst 2.6 km – max. 12.5 km. 

4.-5.-6.kl.   mindst 6,1 km. – max. 16 km. 

7.-8.-9.kl.   mindst 7,1 km – max. 16.km. 

 

Tilskuddet udbetales ved at fremvise buskort i form af månedskort eller rejsekort.  

Der ydes ikke tilskud til befordring ved brug af egen bil. 

Beløbet indsættes på forældres bankkonto, medbring derfor venligst jeres bank konto 

oplysninger. 

I er også meget velkommen til at sende jeres dokumentationer og bank oplysninger via 

skolens mail: vh.friskole.305015@skolekom.dk  

 

Kontakt Helle på kontoret –  

tlf.nr. 59656834 tast 1 - dagligt ml.kl.08.00-14.00. 

 

Helle Lerche 

Skolesekretær 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2013 
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at Emilie som fungerer som hjemgruppelærer i 

3. klasse er ansat frem til sommerferien. Emilie fortsætter som hjemgruppelærer i 3. 

klasse. 

 

Skovbørnehaven har et stort ønske om, at få en bålhytte. Ønsket går nu i opfyldelse, og 

bålhytten bliver sat op, på området ved Skovbørnehaven.  

 

Husk debataften 25. februar 2014 kl.19.00. 
 

Debataften er en aften, hvor bestyrelsen inviterer forældre og ansatte til at debattere 

om en given overskrift. Det er vores mulighed for at se hinanden i øjnene og åbent tale 

om, hvordan vi ser Vores skole. Tidligere emner har været ”Genopretningspakke” og 

”Sprog”. Emnet på dette års debataften kommer sammen med invitation.  

 

Ref. Lisbet T. Jensen 

mailto:vh.friskole.305015@skolekom.dk


Så er hverdagen skudt i gang og vi håber at alle er kommet godt og ikke mindst sikkert 

ind i det nye år. Vi håber også alle har haft en skøn jul og en dejlig juleferie. 

Vi er allerede godt i gang i Spireloppen. På trods af det meget kedelige og våde vejr er 

børnene super glade og energiske og vi har i ugens forløb lavet masser af perleplader, 

bagt lækre boller, hoppet i vandpytter og danset til musik. Vi har haft nogle meget våde 

dage, derfor opfordrer vi endnu engang til at tjekke garderoberne for regntøj og 

specielt gummistøvler. Vi opfordrer til at gummistøvler er i garderoben hver dag. 

Mobiltelefoner: Vi er i øjeblikket meget OBS på brugen af mobiltelefoner i 

SFO’tiden. Vi prøver at gøre det meget klart for børnene at de skal ligge i 

taskerne, fuldstændig ligesom i skolen. Bliver dette ikke respekteret, 

ser vi os nødsaget til at inddrage telefonerne og så kan børnene hente 

dem når de går hjem.  Dette fordi vi prioriterer det nære samvær højt. 

Musikfestival: Så er det igen snart tid til årets 

musikfestival. Børnene er allerede begyndt at 

planlægge og arrangere. Det kommer til at foregå således: i 

næste uge bliver der sat sedler op, hvor man kan skrive sig på. 

Man må højst deltage i 2 grupper.  Uge 3 går med at få 

dannet grupper og måske fundet musik, så vi er klar til uge 4, 

hvor vi så småt begynder at øve. Afslutningsshowet afholdes 

torsdag den 30. januar 2014 fra kl. 15 til ca. 16. 

I forbindelse med musikfestivallen kunne vi godt bruge en (eller flere) som 

ville hjælpe os med at filme hele showet, kunne en forælder måske være behjælpelig med 

det? 

Vi har i SFO’en besluttet at tage på en personaleweekend, hvor formålet blandt andet vil 

være at tale om hvordan vi kan udvikle SFO’en. Derfor har vi en lille efterspørgsel på et 

sommerhus i nærheden, som vi måske kunne låne til formålet? Gerne med mindst 3 

værelser.  

Efterlysning: Vi mangler fingerstrikkegarn, 

så garnrester i alle afskygninger bliver 

taget imod med kyshånd  Vores 

dukkekrog trænger også til en 

opgradering. Vores udklædningstøj skal skiftes ud, så vi søger 

derfor tøj i god kvalitet og som ikke bare er almindeligt 

hverdagstøj.  Flotte kjoler, sko, kostumer og herrejakker kunne 

være fantastisk.  

Mange oplysninger …. Hverdagen er tilbage  Rigtig god weekend. Spireloppen 


