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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Fredagsbrev nr. 926 

    

Næste uge: 
 

11. december 

12. december 

 

13. december 

 

 

15. december 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lucia – Bakkegården kl. 11.00 

Lærermøde samt SFO-møde 

Klaverstemmer - musik kl. 12.30 

Lucia-optog til morgensang 

Netværksmøde 9.kl.  

Henrik – fri 

Spireloppen – Legetøjsdag 

samt forældrekaffe 

Julefrokost  (Personale kl. 18.00) 

Mærkedag: 
 

09. december 

10. december 

11. december 

12. december 

13. december 

15. december 

 

 

 

 

 

 
 

Selma  8.kl.  

Bodil 

Marianne 

Tristan  2.kl. 

Christian  5.kl. 

Leander  1.kl.  

Emil  6.kl.  

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

 

 
 

 



 
Fra bestyrelsen   

Budgettet for 2018 er nu gennemarbejdet og vedtaget.  

 

Forældrerengøring 
Bestyrelsen er efter forældrehenvendelse vedrørende 

forældrerengøring og struktureringen af denne, i gang med at 

undersøge om det evt. kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt.  

 

Vig festival 
Vi har jo en flok energiske forældre der stiller op og udføre arbejde med at opsætte og 

nedtage telte på Vig Festivallen – for dette års arbejde på Vig Festival har forældrene 

tjent kr. 27.000,-  som går til fondsudvalgets ”kasse” som skolen så kan søge til særlige 

formål/ anvendelse.  

Vi siger en stor tak til ”festival-arbejderne” som på denne måde bidrager særligt til 

muligheder for tiltage, til gavn for alle på VHF. 

 

 

Foredrag af Lykke Kristensen den 22. november 2017 
Materiale fra foredrag af Lykke Møller Kristensen - kan ses på Intra under ”Nyt fra 

kontoret”. 
 

Vi henviser desuden til nedenstående link:  SoMe-Right.com  (hold ctrl nede og klik på 

linket). 

 

 

Hilsen Bestyrelsen 

 
 

 

 

Den 13. december 2017 – går indskolingens piger  

Luciaoptog til morgensang 

 

 

Husk:  
Den 18. december afholder vi Julevolley (alle møder kl. 8.00 – 13.00) og  

19. december 2017 er der juleafslutning (alle møder kl. 8.00 – 12.15) – 

se nærmere information i næste fredagsbrev. 

 

http://some-right.com/


 

1.klasse indsamler skrald 

 

 

 
 

 



 

♪  - I dag er det den 8. december ….  - ♪ 

Tiden flyver afsted. Dagene går næsten for hurtigt. 😊 

 

Der har ikke været meget julestemning over vejrudsigten i denne uge. Så er 

det godt vi har lavet en masse hyggelige ting indendørs.  

Køkkenet dufter stadig af søde sager – bolsjeværkstedet er i fuld gang. 

Louise lavede lækker svensk pølseret, som skulle være nydt ved bålet, men 

regnen kom i vejen, så vi rykkede 

indendørs.  

Ellers er der blevet pyntet lidt op i 

SFO’en, vi har set en julefilm og ellers 

bare leget og hygget løs.  

 

 

HUSK forældrekaffe og legetøjsdag den 15.december 2017.  

Der vil være mulighed for at købe bolsjer, som 3. klasse har lavet.   

  
Alle julegaverne er ved at være færdige – husk gerne børnene på at få dem 

med hjem, hvis altså ikke de selv husker dem. 😊 

 

Det var alt for denne gang! 

Go’ Weekend!  

 

 


