
6. juni 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 784 

    

Næste uge: 
08. juni 

09. juni 

10. juni 

11. juni 

12. juni 

13. juni 

 

 
Pinsedag 

2. Pinsedag - Fri 

Lærermøde + P-møde  

Bestyrelsesmøde 

Bh.kl. + 1.kl. lejrskole 

Bh.kl. + 1.kl. lejrskole 

Mundtlig dansk – prøve 

CP fri 

CR fri 

 

Mærkedag: 
07. juni 

 

 

 

09. juni 

10. juni 

 

11. juni 

12. juni 

 

 
Sigurd  bh.kl. 

Vigga  bh.kl. 

Magnus B  4.kl. 

Vibeke H 

Nikoline  7.kl.  

Karen  3.kl. 

Signe  3.kl. 

Celina  1.kl.  

Mads  4.kl. 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

Vi ønsker alle en rigtig dejlig pinseferie –  

vi ses igen tirsdag den 10. juni 2014. 

 

 

 

Brændeskur 
Så er vores lille nye brændeskur ved bålpladsen næsten færdigbygget og vil være klar til 

at modtage alt Spireloppens brænde. 

Hilsen Stig 

 



Kære børn og forældre på VHF.                                                                                          

Jeg hedder Hans Brandt og er 46 år.  Jeg er gift med Majbritt og 

vi har tre børn som alle går eller har gået på friskolen og vi har nu 

været forældre på skolen i 10 år.  

Simon gik ud af 9.kl sidste sommer, Lea går i 7. kl. og Selma i 4.kl.  

Vi bor lidt uden for Hørve i Vejleby.   

 

Jeg er meget stolt over at være udvalgt og indstillet til at blive 

skoleleder her på VHF fra 1. august 2014. 

Professionelt er min baggrund mere end 20 år i skoleverdenen, startende oprindelig med 

en læreruddannelse og efterfølgende div. efteruddannelser og kurser samt en bred vifte 

af erfaringer fra forskellige skoleformer, (fri- efter- og folkeskole samt 

heltidsundervisning) her har jeg arbejdet både som lærer og leder på forskellige 

niveauer.  

De frie skoler og især friskolen har igennem tiden været her, hvor jeg har befundet mig 

bedst og blandt ligesindet – det er her vi har muligheden for at føre vores fælles tanker 

ud i livet og lave den skole vi mener der er bedst for vores børn. 

Jeg gælder mig utroligt meget til, i samarbejde med alle gode parter, at udvikle og forsat 

arbejde for at skabe gode rammer og vilkår for den skole vi er fælles om og som jeg selv 

har oplevet igennem 10 år at være et vigtigt fundament for mine egne børns glæde, 

læring og dannelse. 

Venlig hilsen 

Hans Brandt 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2014      

10. juni   

2014 

Engelsk 

 

Dorte Danborg-

Frederiksen 

Maria Gast 

Bobjerg 

Skolen 

9.kl. 10 stk. Kl. 09.00 

13.juni   

2014 

Dansk Dorte Danborg-

Frederiksen 

 

Hanne Lynge 

Rørvig 

Friskole 

9.kl. 10 stk. Kl.  

08.00 

18. juni 

2014 

Samfundsfag Vibeke Høy 

 

Dennis 

Rasmussen 

Odense 

 

9.kl. 10 stk. Kl.  

08.00 

 

OBS - MOBILER MÅ IKKE MEDTAGES I PRØVELOKALET 



Program for arbejdslørdag d. 14. Juni 2014 

 

 

 

 
10:00 
Vi går i gang med arbejdet… 

 

 

 

 

10:00-12:00 
Børnene fra 2. Klasse deler kage ud.  

(kaffen skal man selv have med) 
 

 

 

 

 

Ca. 12.30-14:00 
Der vil være mulighed for at købe frokost.  

Pris: børn 15 kr, voksne: 30 kr 

 

 

14:00 
Afslutning og status 

 

 

 

 

Husk haveredskaber og værktøj.  

Arbejdssedlen er hængt op ved kontoret, hvor man skriver sig på en opgave. 

Der vil være forskellige aktiviteter for børnene i løbet af dagen. 

 

 

Vel mødt!  

 

Hilsen Arbejdslørdag-udvalget 

 

 

 



Nyt fra Skolens kontor.  
                                         

 

VIGTIGE INFORMATIONER: 

 

Har i skiftet telefonnummer (nedlagt jeres fastnet….) – adresse, mail eller andre 

ændringer til vores ”gule informationsfolder” er det MEGET vigtigt at få dette 

meddelt kontoret – senest den 23. juni 2014 – da vi skal have folderen trykt i uge 

27. 

 

 

OMSORGSSEDLER: 

Vi uddeler omsorgssedler (lyseblå) for næste skoleår i den kommende uge – vi beder om, 

at få dem retur inden sommerferien. 

 

 

SFO – afmelde – eller ændre gå-hjem tider. 

I så fald jeres barn ikke skal have samme ”gå-hjem” tider i kommende skoleår, beder vi 

om en tilbagemelding senest den 23. juni 2014. 

 

Alle kommende 4.kl.s elever er ikke tilmeldt SFO!! 

Med mindre kontoret er orienteret herom.  

Sidste frist for tilmelding til SFO i 4.kl. er den 23. juni 2014. 

 

 

FRIPLADSTILSKUDSANSØGNINGER - bliver udleveret efter sommerferien. 

 

 

VEDR:SKOLEFOTO. 

Vi har planlagt fotografering for kommende skoleår – det bliver:  

Den 08. – 09. september 2014.  

Tilmeldingsblanket efter sommerferien. 

 

 

Kontoret er åbent dagligt mellem 8.30-14.00 frem til den 4. juli 2014 

 

Kontoret åbner igen onsdag den 6. august 2014 kl.08.30. 

 

Hilsen Kontoret 

Tina, Charlotte og Helle 

 

 



 

 

 

 

 



Spireloppen 
Juhuuu for en dejlig strandtur vi havde i år. Vejret var med os og vi nød det med sol og 

tilpas med skyer.  

Der var gode lege ved strandkanten, i sandet, ved vandløbet og i skoven.  

Det var hyggeligt, at der var så mange forældre der blev lidt længere og nogen nød også 

lidt fra madkurven inden de tog børnene med hjem.  

                  

           
 

Cafémøde 

I tirsdags havde pigerne fra bh-klassen deres første Cafémøde. Det var en rigtig god 

oplevelse.  

Temaet for mødet var. Hvordan kan vi hjælpes ad, så alle har nogle at lege med, samt 

hvordan siger man pænt nej til hinanden, hvis man er i gang med en god leg. 

Et hyggeligt og konstruktivt cafemøde. 

Vi ønsker alle en god pinse og vi ses på tirsdag. 


