
 

 

15. august 2014 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Fredagsbrev nr. 788 

    

Næste uge: 
18. august  

 

 
Lejrskole uge 

Mærkedag: 
16. august 

18. august 

19. august 

 

 
Mads 3.kl.  

Helle 

Søren 3. kl.  

William 3.kl.  

 

TILLYKKE TIL JER 

     

Velkommen tilbage efter en dejlig  

 

og meget meget solrig sommerferie 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

                        OBS OBS OBS 

                           Vi har lus på skolen –  

               så vær opmærksom og check jeres børn  

 

 



Et stort og varmt velkommen til vores nye 

skoleleder Hans Brandt.  
Vi ser frem til et godt og givende samarbejde, i de næste 

mange år. 

Fra alle ansatte på Vallekilde-Hørve Friskole. 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Velkommen tilbage  
Så er skoleåret i gang igen og vi har alle forhåbentligt haft en god ferie og fået ladet 

batterrierne op. Vi har glædet os til det forestående skoleår. 

Vi har i år sagt goddag og velkommen til 17 nye børnehaveklassebørn og deres familier, vi 

ser frem til samarbejdet om at skabe 10 gode år på VHF. Derudover har vi også sagt 

velkommen til Thilde og Emil i 4. kl. samt Mathias i 5. kl. og deres familier. 

Der er også kommet nye ansatte til her efter sommerferien, Lotte Møller (gruppelærer 

7.kl), Mads Valther (gruppelærer 1.kl.) som jo startede på skolen 1. maj. Jeg vil også 

præsentere Alex som en del jo kender da hun har fungeret som vikar på skolen i flere 

perioder. Alex vil i dette skoleår næsten være her ”full-time” da hun først er 

barselsvikar for Mads og lidt senere for Pauline. 

Undertegnede er jo også et nyt ansigt som ansat her efter sommerferien. Jeg har 

glædet mig meget til at komme i gang  - det er travlt med mange nye ting at sætte sig ind 

i , men føles rigtig godt !. 

Jeg er sikker på det bliver endnu et godt og spændende år . Sprængfyldt med 

udfordringer og ikke mindst en masse spændende undervisning til glædefor vores børn på 

VHF. 

 

Hilsen Hans 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Lejrskoler i uge 34 
I næste uge drager alle vores elever afsted på lejrskole – som noget 

nyt er alle klasser afsted i løbet af samme uge. 

 

Lille indskoling - bh.kl. & 1.kl – skal overnatte på skolen fra torsdag til fredag 

Store indskoling - 2.-3.kl. – skal på tur til Naturskolen i Holbæk fra onsdag til fredag 

Lille  mellemgruppe - 4.-5.kl. – skal til Helsingør fra onsdag til fredag 

Store mellemgruppe - 6.- 7.kl. – skal til Nord Als fra onsdag til fredag 

Overbygning - 8.-9.kl. – på tur til Anneberg fra tirsdag til torsdag 

 

Alle informationer vedrørende tider fra afgang og ankomster o.s.v. findes under 

grupperne på skolens hjemmeside. 

Rigtig god tur til alle. 



 

       Helle 50 ÅR          

                   Helle fylder 50 år den 18. august 2014. 

Vi fejrer Helle til morgensang. 

”Stort tillykke – vi håber du får en fantastisk dag.” 

Kærlig hilsen 

fra alle på friskolen 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Stort tillykke til Mads Valther og familie der har fået en lille pige 

 den 5. august 2014. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Fra Spireloppen 

Efter mange overvejelser har jeg valgt at opsige min stilling pr. 1. oktober 2014 på VHF.  

Jeg har længe drømt om at prøve kræfter af som selvstændig og har besluttet at følge 

min drøm. Drømmen handler om at kunne leve af min hobby som er at købe, istandsætte 

og sælge gamle møbler.  Så nu skal tiden bruges 100 % mit firma Mettes Lopper. 

Tiden på skolen og i Spireloppen har givet mig utrolig mange gode oplevelser og erfaringer 

jeg tager med mig videre.  

Jeg vil takke børn, forældre og kollegaer for den tid vi har haft sammen.  

TAK fra mig Mette 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Filmklub 
Alle børn har i dag fået tilmelding til filmklub med hjem i tasken. 

Sidste frist for til melding på skolens kontor er 1. september 2014. 

Hilsen  Kontoret 



 

FRIVILLIG MUSIK - skoleåret 2014-2015 
 
Opstart uge 35 
 
3. klasse 
Anna Karina 
Fredage kl. 12.15-13.00 

Agnes, Sofie, Sofia, Mads, Birk, 
Anna, Frederikke, Tilde, Søren, 
William, Felina 

4. klasse 
Anna Karina 
Mandage kl. 08.20-09.50 

Liva, Sofus, Matilde, Caroline, 
Frederik, Silje, Nikolaj, Lukas, 
Asker, Jalte, Frida, Emilia, Karen, 
Signe, Amanda 

5. klasse 
Henrik 
Mandage kl. 10.05-10.50 

Gabriella, Caroline, Agnethe, 
Caja, Kathrine, Tobias 

6. klasse 
Anna Karina 
Fredage kl. 14.00- 15.30 

Thomas, Baldur, Otto, 
Alexander, Henriette, Mira, 
Sofia, Sarah, Louise, Freja F., 
Mathilde Stybe, Oliver, Gustav 

7.-9. Klasse 
Henrik 
Mandage kl. 14.00-15.30 

Laura P., Josefine, Augusta, 
Andre´, Cecilie T.L., Elliot, 
Andreas, Albert, David, Emilie N. 
Liva 

 
Holdene er lavet på baggrund af forhåndstilmeldingerne før 
skemaudlevering. Skulle der være ændringer på baggrund af 
skemaet/interesse, så kontakt os venligst. 
På forhåndstilmeldingen var der mulighed for at vælge ”kor”. Der er dog 
ikke modtaget nok tilmeldinger til, at dette kan lade sig gøre. 
Hvis en elev skal fritages for undervisning en enkelt dag, er det 
forældrene som giver besked til læreren eller kontoret. Hvis en elev ikke 
længere ønsker at være tilmeldt den 
frivillige musik, er det også forældrene 
som giver læreren eller kontoret besked. 
Hvis en elev udebliver fra 
musikundervisningen og skolen ikke har 
fået besked herom, ringer vi til 
forældrene. 
 
Hilsen musiklærerne                            

 



 

4. og 5. kl. forskønner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

Skemaforkortelser 2014 – 2015 

 
Hjemgruppe Hjgr. 

Fortællefag Fortæl. 

Dansk Dan 

Matematik Mat 

Engelsk Eng 

Tysk Tysk 

Samfundsfag Samf. 

Geografi Geo 

Biologi Bio 

Historie His 

Fysik Fys   (lokale: Fysik) 

Natur og Teknik N/T 

Sundhed og Bevægelse S/B 

Praktisk/musisk udtryk Pmu 

Musik Mus   (lokale: Musik) 

Frivillig musik F. Mu  (lokale: Musik) 

 

 
 



Navne og E-mailliste 2014 - 2015 

Navn Initialer E-mail 

Hans Brandt 

 

HB hansbrandt68@gmail.com 

 

Nille Ravn 

 

NR nilleravn@gmail.com 

 

Bodil Iversen BI bivallekilde@post.tele.dk 

 

Anne Dongsgaard AN anne@webfabrikken.net 

 

Mads Valther 

 

MV mads.valther@gmail.com 

 

Thomas Friis 

 

TF Thomas.W.Friis@skolekom.dk 

 

Palle Andersen 

 

PA Pallemander@gmail.com 

 

Henrik Kiowsky 

 

HK Henrikkiowsky@gmail.com 

 

Chenny Rasmussen CR Chenny@youmail.dk 

 

Lotte Møller 

 

LM kollekollevej31@gmail.com 

 

Dorte Danborg-Frederiksen 

 

DD Lars.dorte@gmail.com 

 

Pauline Vestergård Jensen 

 

PJ Paulinevestergaard@gmail.com 

 

Clark Pratt 

 

CP noankusa@yahoo.dk 

 

Helle Lerche HL lerche64@ofir.dk 

 

Tina Nordsby 

 

TN tnordsby@hotmail.com 

 

Stig B. Jensen 

 

SJ fam.soevej20@yahoo.dk 

 

Vibeke  Charlotte Frantzen 

 

VF vibeke.frantzen@jubii.dk 

 

Nina Kirk 

 

NK ninakirk@hotmail.dk 

 

Lene Petersen 

 

LP kimlenepedersen@gmail.com 

 

Mette Lichtenberg 

 

ML _lichtenberg@yahoo.com 

 

Pernille Højmark-Henriksen 

 

PH psukstorf@yahoo.dk 

 

Maria Skovbjerg Jensen  

 

MJ croc_it@hotmail.com 
 

Simone Bergqvist 

 

SB simonebergqvist@gmail.com 
 

Dinie Hage 

 

DH dinie.hage@gmail.com 

 

Linda Andreasen 

 

LA linda_baun@yahoo.dk 

 

Anders Carlsen 

 

AC arcarlsen@hotmail.com 

 

Vallekilde-Hørve Friskole  vh.friskole.305015@skolekom.dk 
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Vedr. Fripladstilskud for skoleåret 2014 – 2015. 

for Vallekilde-Hørve Friskole. 

 
Det er muligt at søge om fripladstilskud hos Fordelingssekretariatet for friskoler og 

private grundskoler.  Der søges om både tilskud til skolepenge og SFO, hvor det 

maksimale tilskud udgør hhv. ca.kr.3.000,00 – kr.6.000,00  

Vejledning, ansøgning og fordelingsnøgle følger efter nedenstående beskrivelse af 

fordeling af friplads midlerne på Vallekilde-Hørve Friskole.  

 

For at få fripladstilskud, kræves det at: 

  ansøgning ”Forældreansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2014-2015 

udfyldes.  

 hvis forældre er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden altså ingen fælles 

folkeregisteradresse, skal skolen informeres om den samlede indtægt, der ligger 

til grund for forsørgelsen af barnet.  

Vallekilde-Hørve Friskole har valgt at fordele fripladstilskuddet som følger: 

På baggrund af ansøgningerne til fordelingssekretariatet modtager skolen et samlet 

fripladstilskud. Denne pulje deles i to lige store dele. Den ene del fordeles efter 

Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Den anden del fordeles ved brug af 

fordelingsnøglen, hvor den samlede indtægt der ligger til grund for forsørgelsen af 

barnet er tillagt kr.100.000 for forsøger nr. 2, hvis der er en sådan, og vi ingen 

oplysninger har på vedkommende. 

 

Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle i henhold til indtægtsgrundlag for 

husstanden. 

 

1 barn 2 børn 3 børn eller 

flere 

319.625 332.604 345.585 

 

Indtægtsgrundlaget baseret på flere forsørgere i husstanden. 

 

1 barn 2 børn 3 børn eller 

flere 

419.625 432.604 445.585 

 

Vær opmærksom på at den øvre grænse for indtægtsgrundlaget er afhængigt af antallet 

af børn under 18.år. 

 

Det betyder at: 

 skilsmissebørn der bor i hjem, hvor mor eller far er blevet gift eller lever sammen 

med en ny partner, der er med til at forsørge barnet, får lidt mindre i tilskud. 

 



 

Fordelingssekretariatet indhenter indkomstforhold i Det centrale Personregister og 

hos Skat. Denne tilladelse giver I ved jeres underskrift på ansøgningsskemaet.  

Hvis dette ikke afgives uden forbehold kan der ikke ansøges om fripladstilskud hos 

Fordelingssekretariatet. 

 

Ansøgningsskema retur til skolens kontor senest fredag den 22.august 2014. 

Med venlig hilsen 

 

Vallekilde den 11. august 2014 

Søren E. Jensen    Helle Lerche 

Formand     sekretær 

 

 

 

 

 

Fordelingsnøgle: skoleår 2014-2015 for Vallekilde-Hørve Friskole. 
 
 

Indtægtsgrundlag eller under – antal børn 

 

1 barn   2 børn   3 eller flere børn behov 

319.625,00   332.604,00   345.585,00   0,1 

 

306.646,00   319.625,00   332.604,00   0,2 

 

293.667,00   306.646,00   319.625,00   0,3 

 

280.684,00   293.667,00   306.646,00   0,4 

 

267.705,00   280.684,00   293.667,00   0,5 

 

254.727,00   267.705,00   280.684,00   0,6 

 

241.745,00   254.727,00   267.705,00   0,7 

 

228.767,00   241.745,00   254.727,00   0,8 

 

215.786,00   228.767,00   241.745,00   0,9 

 

202.807,00   215.786,00   228.767,00   1,0 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Spireloppen 
Så er sommerferien slut og vi håber alle har nydt ferie, tiden, varmen og bare det at 

være sammen med familien. 

 
Vi vil gerne sige velkommen til alle vores nye børn i børnehaveklassen og også til jer der 

er startet i de andre klasser efter sommerferien. Desuden velkommen tilbage til alle 

”gamle” børn og voksne. Dejligt at se jer igen og vi ser frem til et nyt, sjovt, 

oplevelsesrigt og lærerigt år. 

 
Desværre kom vi også tilbage til en mindre god nyhed. Nemlig at Mette har valgt at sige 

op i SFOen. Dette er vi meget kede af, men ønsker hende held og lykke med hendes nye 

projekt (læs mere herom højere oppe i fredagsbrevet).  

 
Vi har i foråret løb udarbejdet en ny SFO folder med værdigrundlag og praktiske 

informationer. Den er lige på trapperne og indenfor kort tid vil alle forældre få udleveret 

et eksemplar.  

 

I den kommende uge er der lejrskole. I den forbindelse er der almindelig åbent i SFOen 

fredag den 22.08. 14. 

Vi er startet stille og roligt op uden for mange forskellige aktiviteter. Dette for at de 

nye børn stille og roligt kan falde til og langsomt vende sig til hvad det vil sige at gå i 

SFO. 

Vi er meget ude i SFOen og det er derfor en god ide at skrive vores mobilnummer ind i 

jeres tlf.  

24770690 
Vi håber at I alle har haft en dejlig uge og opstart hos os - det har vi som personale i 

hvert fald. Vi synes de nye børn er godt i gang med at vende sig til det hele og finde ud 

af de forskellige ting. 
 

Rigtig god weekend til alle børn og voksne. Vi ses mandag ;-) 

 

 
 


