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Fredagsbrev nr. 787 

    

Næste uge: 
28. juni 

 

10. august  

12. august  

 

 
Baunen udlejet 

Kollegialt samvær 

I skole igen (søndag) 
Lærermøde 

 

Mærkedag: 
 

 

 

 

TILLYKKE TIL JER 

     

 

Kære forældre 

Som den nye lærer, der starter op til august, vil jeg gerne her præsentere mig selv. 

Jeg hedder Lotte Møller, er gift med Morten, og vi har to store børn. Vi bor ved Ulkerup 

Skov lidt uden for Vig.   

Helt ”ny” er jeg jo ikke, da jeg tidligere har været ansat på skolen i knap 10 år. Jeg 

underviser i dansk, specialundervisning, engelsk, PMU og matematik.  

Til forældrene i 6.kl. vil jeg gerne sige, at det var rigtig dejligt at møde jer i tirsdags. 

Jeg fik indtryk af en god og aktiv gruppe forældre, og jeg glæder mig til at skulle være 

klasselærer for jeres børn og til det fremadrettede samarbejde med jer. 

Hilsen Lotte  

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Vi ønsker alle en rigtig god og solrig sommerferie 

 
 

Vi ses igen søndag den 10. august 2014 kl. 12.00 



Dimission juni 2014 

 

 
Andreas Larsen 

 

 
Jasmin Hansen 

 
Julius Kring 

 
Kristian Dam 

 
Mathilde Carlsen  

 

 
Mikas Madsen 

 
My Larsen 

 
Sebastian Bjørn 

 
Tobias Mayn 

 

 
Zander Drews 

 

 

 

 

 

Vi skal også sige farvel 

til: 

 

Vigga og Sigurd bh.kl. 

Maj  1.kl.  

 

 

  

Og de voksed´ og de voksed´… 

så meget, at vi nu skal tage afsked 

med disse dejlige unge mennesker. 

 

… Gid de altid holder ved 

held og lykke og få kærligheden med ! 
 

Lars Lilholt 

 

 

 



 

9. kl. gruppebilled fra dimissionsfest 2013 - 2014 

 

 

Tak til 8. kl. som havde arrangeret en god fest for 9.kl. samt forældre 

 

 



Kære børn, forældre og kollegaer. 
Tusinde tak for de 7 gode år jeg har været her på friskolen.  

Da jeg blev ansat på skolen, havde jeg ingen tidligere erfaring med friskole.  

Det har været meget spændende for mig at lære hvad det vil sige at lave friskole, og jeg 

har virkelig lært hvad det vil sige at lave en ”god” skole for børnene. 

Jeg har haft nogle rigtig gode, dygtige og søde kollegaer i SFOén og dem kommer jeg til 

at savne. 

Endnu en gang tusinde tak for tiden sammen med jer. 

Mange kærlige hilsner fra 

Erwin 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

FRISKOLENS FORÆLDREBANK 

Igen i år har I forældre været i gang med alverdens arbejdsopgaver på skolen. 

Eksamensvagter, madlavning til større arrangementer, vinduespudsning, opsætning af 

cirkustelt, vikardækning både på skolen, i SFO og Skovbørnehaven, diverse 

vedligeholdelses opgaver rundt omkring på vores skole, opsætning af bålhytte, 

træfældning, indbinding af bøger og mange mange andre arbejdsopgaver … Det er SÅ 

dejligt, at vi kan få klaret rigtig mange opgaver på denne måde. TAK til jer  

  

Til alle nyere forældre vil jeg gøre opmærksom på, at I altid kan sige nej, hvis I får en 

henvendelse fra byggeudvalget, Stig og kontoret – blot I så meddeler, hvornår I kan i 

stedet for. 

Alle skal vide, at det er vigtigt, at vi er parate til dette stykke arbejde – hvad der er 

sparet er tjent til andre dele af skolevirksomheden.  

Jeg håber imidlertid også, at I kan mærke det værdifulde i at være sammen med andre 

forældre i disse sammenhænge. Jeg tror, at det er en afgørende årsag til, at vi sammen 

kan gøre en forskel. 

 

ALLE SKAL HAVE EN MEGET STOR TAK FOR DERES BIDRAG. 
 
 

             
 

 

Hilsen Nille 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 



Fra skolens kontor  
        

Kontoret er åbent i den kommende uge fra kl. 8.30-14.00   - vi lukker ned fredag den 

4.juli 2014. 

 

Vi er tilbage igen på kontoret onsdag den 6. august 2014 kl.08.30 

 

Hilsen Kontoret 

Tina, Lotte og Helle 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Første skoledag efter ferien er søndag den 10. august 2014 
(Alle børn får en fridag i stedet for denne dag – derfor mødepligt! ) 

 

Alle – elever og forældre – inviteres til ”frokost i det grønne”. 

 

12.00         ”Morgensang” med meddelelser – på asfaltbanen 

 

12.10 – 14.00 Alle familier møder op med frokostkurv m.v. samt tæppe/campingbord 

eller lignende. Vi mødes, spiser vores medbragte mad, 

snakker og hygger os og leger med de øvrige familier – 

især får vi hilst på ”de nye i flokken”. 

Skulle vejret være dårligt, så går vi ind i klasserne. 

OBS - Grillen vil være tændt! 
 

 

Første undervisningsdag -  

Mandag den 11. august 2014 – hjemmegruppedag 
 

Mødetid: kl. 08.05 

 

08.10: Morgensang – alle der har mulighed for at blive til morgensang er 

velkommen. 

Den nye børnehaveklasses forældre er velkommen til at blive. 

Efter morgensang vil der være kaffe i Baunen. 

 

8.20 – 12.15  Hjemgruppetimer. 

 

Pasningsordning som sædvanlig fra 12.15 – 17.00 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 



 

Ferieplan 2014 – 2015 

For Vallekilde-Hørve Friskole 
 

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 inkl. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
SKOLEFRITIDSORDNINGEN åben på alle skoledage. 

SFO er åben på alle skoledage samt i ugerne 27,28 samt 32 (skoleåret 2014/15) 

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, Maria Skovbjerg Jensen, Pernille 

Sukstorf 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 opsigelse eller ændringer: 

30 dages varsel til den 1. i måneden. 

 
                ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 



 

 
 

 

Så er det blevet sommer og sommerferien står for døren. Vi går dog endnu IKKE på 

sommerferie i Spireloppen og glæder os til at lege og hygge med jeres børn. 

 

Spireloppen holder åben uge 27,28 og 32 
 
Vi holder legetøjsdag  hver fredag i ferien. Det betyder at børnene om fredagen må tage 

legetøj og spillekonsoller med.  Ugens øvrige dage skal tingene blive derhjemme.  

 

Da vi i ferien skal hygge os med små ture ud af huset og forskellige spontane aktiviteter, 

er det vigtigt at alle børn kommer inden kl. 9.30. 
Hvis dit barn mod forventning alligevel ikke kommer som planlagt en eller flere dage i 

Spireloppen, vil vi meget gerne have du ringer og giver os besked.  

 

Husk det kun er morgenåbningsbørn der kan møde ind inden kl. 7.55. 

 
Husk hverdag at medbringe badetøj/skiftetøj, håndklæde og solcreme, (vi ved jo 

aldrig hvordan vejret er). 

 

Onsdag sagde vi farvel og på gensyn til Erwin og der var mange der mødte op og gav ham 

en god eftermiddag. Han fik MANGE knus og fine gaver og vi ved at han var glad for hver 

og et. TAK.  

(Se billeder på næste side). 

 

Torsdag havde pigerne fra 1. klasse cafemøde. Vi snakkede om at være en god ven, sige ja 

og nej til at lege. Vi snakkede også om følelserne når der blev sagt nej eller andet til en. 

Det var godt og alle bidrog til en god snak. Til sidst legede vi en leg og drak lidt 

saftevand. 

 

 
 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE FRA SPIRELOPPEN 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.fuersie.de/sites/fuersie/files/styles/590x443/public/images/homoepathie_sommer_0.jpg&imgrefurl=http://www.fuersie.de/gesund/gesundheit/artikel/homoeopathie-fuer-den-sommer&h=433&w=577&tbnid=yY8zHiS_K8304M:&zoom=1&docid=MWP1iiwt-4QSQM&ei=RSCsU7jpO8OB4gT5-4HYDQ&tbm=isch&ved=0CFAQMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=3534&page=2&start=18&ndsp=30


 

Erwins farvel-fest den 25. juni 2014 

 


