
13. juni 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 785 

    

Næste uge: 
14. juni 

16. juni 

 

 

17. juni 

 

 

18. juni 

19. juni 

 

20. juni 

 
Arbejdslørdag kl. 10.00 

Ekstraordinær 

generalforsamling kl. 19.00 

CP fri 

Fyraftensmøde kommende 

1-4-7 kl. 

Lærermøde 

Prøve – Samfundsfag 

Koncert med frivillig musik 

holdene (2. modul) 

9. kl. sidste skoledag 

Farvelfest i skovbørnehave 

Mærkedag: 
18. juni 

 

 
Eja  7.kl. 

Falke  7.kl.  

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

 

Vi ses i morgen kl. 10.00 til vores arbejdslørdag  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Sidste skoledag for 9.klasse. 

 
Fredag den 20.juni 2014  

holder 9. klasserne sidste skoledag. 

Festlighederne starter til morgensang og slutter ca. 11.30 tiden. 

 

    Der er almindelig undervisning fra kl.12.15 – Frivillig musik som normalt. 

 

Erfaringen viser, at det er godt at medbringe rigeligt med skiftetøj og et håndklæde,  

da der er stor chance for at blive våd af flere omgange. 

                   

                         Vi glæder os til at fejre 9. klasserne 

                     Hilsen Nille 



9. klasses sidste skoledag 

På næste fredag fejrer 9.klasserne deres sidste skoledag på VHF. Det er en 

festlig dag med leg, karameller og vand  

Om morgenen besøger klassen de forskellige lærere, og de ankommer 

derefter på skolen ved 7.30 tiden, hvor de spiser lidt morgenmad med 

lærerne. 

Programmet herefter er som følgende: 

8.10   Morgensang 

8. og 9. klasse nominerer hinanden og udveksler symbolske 

gaver  

Pause ca. 30 minutter 

Ca. 9.30   Karameller og vand 

Ca. 10.15   9. klasse arrangerer lege 

11.15   Oprydning og frokost 

Husk skiftetøj og håndklæder denne dag. 

Mange hilsner fra 

9.klasse 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Musikmodul 
Torsdag den 19. juni 2014 kl. 10.05 optræder musikholdene for skolens 

elever.  

Forældre er selvfølgelig velkomne til at komme og lytte. 

 

Musiklærerne 

 



FRIVILLIG MUSIK 
   SKOLEÅRET 14/15 

 
Kære alle børn i 3. til 9. klasse. 
 
Næste skoleår tilbyder vi – igen – frivillig musik.  
Det gælder både sammenspil og kor (4.-6. klasse) 
 
Vi kender endnu ikke tidspunkterne og størrelserne på holdene, 
så derfor ønsker vi bare, at se om I er interesserede i at deltage.  
 
Nedenstående tilmelding er altså ikke bindende, men bedes 
afleveret til gruppelærer senest d. 20. juni 2014 
 
Hilsen Anna Karina og Henrik 
 
………………………………………………….  Klip …………………. 
 
FRIVILLIG MUSIK (interesse)  - ikke bindende tilmelding 
 
Band 3. Klasse   ______              Band 4. Klasse ______ 
 
Band 5. Klasse   ______              Band 6. Klasse ______ 
 
Band 7.-9. Klasse _____ 
                                          Kor 4.-6. Klasse ______ 
 
_______________     _______        _________________ 
     (navn)                klasse)      (forældreunderskrift)  

 

 

 

 

Alle børn fra 2. klasse har fået en seddel med hjem i tasken i dag !  



Vi har brug for jeres hjælp! 

Vi er rigtig glade for vores Shelthers her på skolen , vi bruger dem flittigt og låner dem 

gerne ud. 

Det har hidtil ikke været et problem, men vi har nu oplevet, at der er foregået hærværk. 

Det er vi rigtig kede af og da det foregår efter skoletid og i weekenderne er det svært 

for os at holde øje med, hvem der bruger dem. 

Derfor vil vi bede om jeres hjælp  – hvis I er i nærheden, må I meget gerne være 

opmærksomme.  

I kan kontakte Thomas som bor meget tæt på skolen eller Nille. 

Hilsen Nille 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

MUNDTLIG PRØVE JUNI 2014      

18. juni 

2014 

Samfundsfag Vibeke Høy 

 

Dennis 

Rasmussen 

Odense 

 

9.kl. 10 stk. Kl.  

08.00 

 

OBS - MOBILER MÅ IKKE MEDTAGES I PRØVELOKALET  

 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Kære forældre 
Det er med stor fornøjelse, jeg her kan informere om vores nye monsterløb den 28. juni 

2014 i Odsherred. 

Alle, store som små, løbeerfaring eller ej, kan deltage i dette sjove og anderledes 

familieløb. 

Spænd skoene godt på og kom i skoven og løb fra monsterne. 

Læs om løb og tilmelding på www.monsterløbet.dk 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

 

 

http://www.monsterløb.dk/


Skolepenge + SFO betaling 

Pr. 1.8.2014 
 

Takster SFO 

Skolepenge Morgen 14.30 15.30 16.30 17.00 

1.245,00 243,00 485,00 647,00 808,00 889,00 

 

Der gives søskendemoderation på ældste barn/børn, og er hhv. 15 og 30 % på andet og 

tredje barn, mens børn ud over det tredje er gratis. 

 

Eksempler – månedlig betaling 

2012/13 

1. Et barn i 

mellem/overbygningen 

1.245,00 

2. Et barn i indskolingen med 

SFO til 14.30 

1.730,00 

3. Et barn i indskolingen med 

SFO til 17.00 + morgen 

SFO 

2.377,00 

4. To børn i indskolingen 

med SFO til 15.30 + 

morgen SFO 

3.949,00 

5. Et indskolingsbarn (SFO 

15.30) og et barn i 

mellem/overbygningsbarn 

2.950,00 

6. To børn i indskolingen 

(SFO 14.30 + morgen 

SFO) og et barn i 

mellem/overbygningsbarn 

4.521.00 

7. Tre børn i 

mellem/overbygningsbarn 

3.174,50 

 

 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN åben på alle skoledage. 

SFO er åben på alle skoledage samt i ugerne 27,28 samt 32. 

Det betyder at SFO ikke har åbent i skoleferie (efterårsferie (uge 42) – juleferie, 

vinterferie (uge 7) og dagene op til påsken); på nær de tre nævnte uger af 

sommerferien. 

 

 

 



Tilmelding til ferie senest 14 dage før ferien starter. 
Pasningen er åben kl.6.30-8.00. og fra skoledagens slut til 17.00 (fredag dog kl.16.00). 

 Personale: Nina Kirk, Mette Lichtenberg, Pernille Højland-Henriksen,  

 Maria Skovbjerg Jensen og Lene Petersen SFO-morgen. 

 

HVEM: 

Alle kan benytte ordningen, men den henvender sig primært til elever fra bh.kl.-3.kl.  

Går man i bh.kl.-3.kl. og møder før kl.7.55 betragtes man som morgenpasningsbarn og skal 

således tilmeldes ordningen. 

 

Vedrørende betaling: 

Betalingen forfalder den 5.i hver måned – dog juli betalingsfri. 

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes fremsendes der rykker og ved 2 rykker 

pålægges der et gebyr på kr.100,00. 

Såfremt der ikke indgår betaling efter 2.rykker overgår sagen til skolens bestyrelse. 

Såfremt der ingen betaling eller aftales indgås - overgår sagen herefter til inkasso. 

 

Opsigelse eller ændringer: 

30 dages varsel til den 1. i måneden. 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Skolens fællesfoto maj 2014 

 



Hvor er det bare SKØNT med sol og sommer og vi nyder at lege ude.  

I denne uge har vi leget med vand, sand og gjort klar til ”pingvinfodbold”. Så i næste uge 

kridter vi støvlerne og spidser øjnene og griner sammen med sjove glas på øjnene.  

 

Vores søde, gode gamle kollega Erwin vil komme 

ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 

og sige farvel, inden han går på pension. Så sæt kryds i kalenderen og så 

kommer der flere detaljer i næste fredagsbrev. 

 

Husk sommerferietilmelding hvis I ikke allerede har fået det udfyldt og afleveret.  

Jeres børn har stort behov for at have solcreme, et håndklæde, badetøj og skiftetøj 

liggende i deres garderobe. 

God weeeeeeekend…… 

 


