
7. februar 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 769 

    

Næste uge: 
17. februar 

 

 

18. februar  

 

19. februar 

21. februar  

22. februar 

 
Sundhedsundersøg. bh.kl.  

Fremvisning af skole og 

skovbørnehave  for ansøg. 

Sundhedsundersøg. bh.kl.  

Skole-hjem samtaler 8.kl.  

Sundhedsundersøg. bh.kl.  

Pædagogisk dag alle lærere 

Pædagogisk dag alle lærere 

Mærkedag: 
08. februar 

13. februar 

18. februar 

 

19. februar 

20. februar 

 

21. februar 

 
Oliver P  8.kl.  

Augusta  8.kl.  

Alberte  6.kl.  

Emma  7.kl.  

Mette (Sfo) 

Asbjørn  3.kl.  

Stig 

Jens  1.kl.  

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     
Vi ønsker alle en rigtig god vinterferie – vi ses igen den 17. februar 2014. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

OBS OBS OBS 

Vi gør opmærksom på at af-og pålæsning er forbudt ved busstoppestederne –  

   altså også på Vallekildevej – ud for Friskolens hovedindgang 

og foran bommen til Skovbørnehaven – 

 

            Det er farligt for vores børn  !!! 
 



Dansk Friskoleforenings Landsmøde den 3. og 4. maj 2014 

Bestyrelsen har på budgettet afsat midler til, at vi kan sende repræsentanter til 

landsmødet.  

Fristen for tilmelding til skolen er senest 21. marts 2014 – se invitaiton og program på 

skolens hjemmeside. 

Jeg hører gerne hurtigst muligt fra interesserede – det ville være skønt, hvis nogle af 

jer forældre, der ikke sidder i bestyrelsen også tilmeldte jer – det er rigtigt hyggeligt. 

Hilsen Nille 

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Fastelavn 

Fredag den 28. februar, er der fastelavn og tøndeslagning på skolen. 

Arrangementet er fra klokken 9 – 11, sådan at eleverne kan komme i 

kostumerne efter morgensang.  

Altså alle møder klokken 8.10, og efter spisepausen er der almindeligt skema. 

Der kommer program for dagen i fredagsbrevet den 21. februar. 

Hilsen 

6. og 7. klasse, som arrangerer dagen 

                                      

 



Pædagogisk dag for lærerne på VHF 

Lærerne har en planlagt pædagogisk dag lørdag den 22.02.14.  

Lærergruppen har et ønske om at udvide lørdag til fredag den 21.02.14/lørdag den 

22.02.14, for at få mere tid til snak om bla. vores ”fælles fodslaw”, sammenhæng mellem 

de tre grupper, vores Friskole netop nu og i øvrigt styrke det kollegiale sammenhold. 

Som I kan læse har vi mange ting på programmet, og på lærermødet i denne uge, var alle 

enige om, at det ville være givende for os, at få mulighed for at starte allerede fra 

fredag middag. 

Nina og Maria læser fortællefagstimerne i indskolingen. 

Engelsk i 6. kl., matematik i 8.kl. og fysik i 8.kl. aflyses og 9.klasses historietimer læses 

af Clark mandag d. 24.02.14 fra kl. 14.45-16.15. 

Det betyder at indskolingen har timer til kl. 13.00 og derefter SFO. 

Mellemgruppe og overbygning får tidlig weekend, de slutter kl. 12.15. 

 

Vi glæder os meget og takker for god opbakning. 

Bodil, Anne, Thomas, Emilie, Palle, Henrik, Chenny, Jesper, Clark, Pauline, Dorte og Nille 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Onsdagsdrengene om vinteren ! 
Vi er midt i et forløb som hedder ”science” hvori vi har arbejdet med elektricitet, energi, 

affald, genbrug og opfindelser. 

En dag i januar besøgte vi Egebjergskolens Energilegeplads og skolens pedel viste os 

rundt. 

Her er billeder som Mathias tog i forgårs, fra vores besøg på KARAS-NOVEREN i 

Audebo, hvor vi lærte, hvad det er der sker med alt det affald vi producerer i 

Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommune. 

Bagefter besøgte vi Audebo dæmning, hvor der var ishav !  

Vores næste projekt er en køkkenhave til skolen. 

  

            



Ledelsen og bestyrelsen inviterer forældre og personale til 

Årets debataften. 

 
Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 – ca. 21.30 

med overskriften: 
 

Ny folkeskolereform - Ja og hva`så? – vedkommer det  

os forældre på friskolen? 
 

Niels Henning Hansen skoleleder i Sorø Kommune kommer og fortæller om de omfattende 

ændringer der kommer til at ske i folkeskolen med den nye reform. 

 

I den efterfølgende debat vil Lisbeth Cramon Kristensen, kommunikationsstuderende og 

mangeårig friskolelærer guide os, så vi får lejlighed til at ”teste” vores friskoletanker og 

om den nye folkeskolereform giver anledning til nye overvejelser for vores friskole. 

 

Der vil være kaffe/te og lidt til den søde tand – der kan købes øl og vand. 

 

Tilbagemelding uanset om du/I kommer eller ej på nedenstående snip eller mail til 

kontoret senest  

mandag den 17. februar 2014. 

Skolens mail adr.: vh.friskole.305015@skolekom.dk 

  

 

På gensyn 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

Klip--------------------------------klip---------------------------------klip------------------- 

 

Debataften tirsdag den 25.02.14. 

 

Forældre til __________________ i _________klasse 

 

Jeg/vi kommer____ (antal) 

 

Vi kommer desværre ikke _____ 

 

Dato________         Underskrift___________________________________ 

mailto:vh.friskole.305015@skolekom.dk


Vi har i spireloppen haft en uheldig sygdomsperiode, men vi håber meget at vinterferien 

kan få ryddet op i alle sygdommene.  

Vi takker for en god hjælp af jer forældre, når det virkelig brænder på, så vi alligevel 

kan få en hverdag til at løbe rundt. 

Erwin er langtidssygemeldt, da han skal opereres fredag den 14. februar. Vi ved ikke 

endnu, hvornår han er tilbage i Spireloppen. 

Vi har i denne uge fået samlet ris fra et væltet birketræ, så vi efter vinterferien kan 

påbegynde vores fastelavsprojekt, hvor vi skal lave fastelavnsris af det fundne ris, samt 

producere nogle fine masker. 

                

 

Vi håber, at få lavet en DVD med vores musikshow,  men indtil da - gå på vores 

hjemmeside (under Sfo/galleri) der ligger billeder I kan kigge på. 

 

 

Vi ønsker alle en dejlig vinterferie, vi ses igen i uge 8. 

Kram fra Spireloppen 

 

 

 


