
24. januar 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 767 

    

Næste uge: 
27. januar 

 

30. januar  

 

31. januar 

 
Misbrugskonsulent 8.-9.kl. 

Projektopgave 6.-7.kl. 

NR fri 

Musikfestival SFO – slut 

Fællesrengøring 2.kl. 

Mærkedag: 
29. januar 

31. januar 

 

 

 
Dikte  8.kl. 

Gustav  2.kl. 

Emilie  6.kl.  

Fie  7.kl.  

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
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 

 

                                          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

              Den 31. januar 2014 har 2.kl fællesrengøring. 

                

                                           ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

I forbindelse med Sne / Snestorm. 
 Se yderligere information på skolens hjemmeside. 

 

 

 

 



  

 

VALLEKILDE-HØRVE FRISKOLE 

Ferieplan 2014-2015 

 
Første skoledag 10. august 14   SØNDAG 

 

Efterårsferie 11. oktober 14  19. oktober 14 

 

Juleferie 20. december 14  4. januar 15 

 

Vinterferie 7. februar 15  15. februar 15 

 

Påskeferie 28. marts 15  6. april 15 

 

St. bededag 1. maj 15   

 

Kr. himmelfart 14. maj 15  17. maj 15 

 

Pinseferie 23. maj 15  25. maj 15 

 

Grundlovsdag 5. juni 15   

 

Sommerferie start 27. juni 15   

 

 

Alle dage er incl.  

 

 

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 22. januar 2014 
 

 

 

 

 



Vibeke er desværre fortsat sygemeldt, og bestyrelsen har i den forbindelse konstitueret  

Nille Ravn i Vibekes fravær. 

 

Nille varetager Vibekes opgaver. 

 

Hilsen Bestyrelsen. 

     

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Nyt fra kontoret – Januar 2014. 
 

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2012-2013. 

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. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

mailto:vh.friskole.305015@skolekom.dk


Så kom vi i gang med sang/musik festivals ugerne. Grupper blev  dannet, andre opløst og gendannet på ny. Vi er 

nu i gang med at få styr på de blivende grupper, og vi får øvet så vi kan blive rigtig gode. Vi glæder os rigtig 

meget. 

Vi mangler en hjælpende hånd til at videooptage vores show.          

Så kære forældre er der ikke en af jer der vil styre vores kamera,  det det skal 

nok blive stillet op osv. Vi vil bare så gerne have en stående til at styre det,  

så vi kan have showet på dvd. 

 

 

 

 

 

Ny vikar: Vi har i denne uge haft Amalie hos os, hun er en sød og frisk pige, børnene har taget godt i mod hende. 

Kom gerne og sige hej til Amalie. Nok ikke sidste gang hun kommer og hjælper os. 

Onsdag stod den på tomatsuppe, dog blev den ikke lavet på bål. Torsdag stod i filmens tegn,  

hvor Smølferne 2 blev vist, det var en film som fangede stort set hele børnegruppen. 

 

Vi glæder os til endnu en sang/musik uge i næste uge.    

Rigtig god weekend fra Spireloppen 

 

 

 

  

          Husk: at Spireloppen holder lukket i uge 7. 

 

 

 

      

        HUSK 

SPIRELOPPENS STORE SANG/MUSIK 

SHOW 

TORSDAG D. 30/1 kl. 15 til ca. 16 

Alle er velkomne 

 


