
Fredagsbrev – marts 2018 
Vallekilde-Hørve Friskole 

 

23. marts 2018 

 
Mærkedag:  
 

24. marts 

29. marts 

 

07. april 

08. april 

09. april 

 

 

10. april 

 

12. april 

13. april 

 

14. april 

15. april 

18. april 

20. april 

 

25. april 

 

 

 

 

 

Nora  3.kl.  

Ivalo  bh.kl.  

Charlotte  (50 år) 

Peter 

Louise (sfo) 

Louise 9.kl. 

Sofie  9.kl. 

Hans 

Nikolaj  7.kl. 

Mathias  8.kl.  

Victor  5.kl.  

Hailey  bh.kl.  

Lene (sfo) 

Isabella  5.kl.  

Lucas  1.kl.  

Josefine  8.kl.  

Ida Marie  bh.kl. 

Isabella  2.kl.  

Freja  N  9.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 

 

              Vi ønsker alle en dejlig påskeferie –  

             vi ses igen den 3. april 2018 

 



 

Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen 

 
Asker, Frederik, Emil, Emilia, Frida, Jalte, Jeppe, Karen, Liva, 

Lukas, Mathias, Matilde, Nikolaj, Signe, Silje og Sofus 

 

De skal konfirmeres søndag den 25. marts 2018 i Valgmenigheds kirken 

 

og 

 
Amanda, Caroline og Thilde 

 

De skal konfirmeres søndag den 15. april i Vallekilde Kirke 

 

 
Så er vi i luften med vores første udgave af fredagsbrevet som 

måneds-nyhedsbrev. 
 

Cafe-aften 
Fredag den 16. marts gik det løs med cafeaften – alle 

musikhold optrådte på fornemste vis – hvor er det dejligt at 

opleve vores børn og unge tør kaste sig ud i at optræde/stå på 

scenen på den måde og over for så stort en publikum – 

publikum var jo heldigvis verdens bedste – så det har jo også 

været med til at give tryghed.  

Efter optrædenerne var det med store forventninger til den 

årlige kage konkurrence, at alle bevægede sig op i 

overbygningen og smagte på et på alle måder overdådigt 

kagebord – både i mængde og udtryk.  

Vinderene af de forskellige kategorier blev : Smukkeste- 

Isabella N 2. kl.,  Mest kreative – Oscar 1.kl. og Malthe 4.kl. 

samt bedste smag  - Liva E  bh. Kl.  - stort tillykke  

 

En stor tak til mellemgruppe-forældrene og lærere for et meget fint arrangement. 

 

Se flere billeder på skolens hjemmeside / Fotogalleri 
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Slovenien  

Vores 8. klasse samt Marianne og Clark tog i lørdags (18. marts) afsted til Slovenien – 

som led i vores årlige udveksling med en Slovensk skole.  

De besøger typisk os i september og vi er på genbesøg i marts.  Alle er indkvarteret 

privat hos værtsfamilier både her hos os og i Slovenien.  

Klassen kommer hjem igen i morgen lørdag den 24. marts – meldingerne dernedefra siger 

mange spændende og sjove oplevelser – her under også at kommunikere med 

værtsfamilien udelukkende på engelsk – jeg er ret sikker på at de alle er ”et par 

centimeter højere” når de kommer hjem. 

 

 

Brobygning 8. kl. 
Ja, der går noget tid før vi ser 8. klasse på skolen igen da de umiddelbart i ugen efter 

påske er i brobygningsforløb hele den uge.  

”Brobygning” er en mulighed for de unge på 8. klassetrin for at afprøve/opleve to 

ungdomsuddannelser i løbet af en uge – dette for at kvalificere deres senere valg af 

ungdomsuddannelse – vi håber at møde nogle unge, der når de kommer tilbage er lidt mere 

afklarede. 

 

 

Sygemeldinger af børn  

Vi beder om, at når I sygemelder børn enten at skrive i Intra til kontoret eller ringe til 

kontoret/morgen SFO. 

 

 

Generalforsamling 

Her vælges bl.a bestyrelsesmedlemmer – så hvis du har lyst og mod er her muligheden for 

at stille op til valg til skolens (den samlede institution skole og børnehave) bestyrelse – 

man annoncere bare sit kandidatur eller får nogen til at anbefale en på selve aftenen.  

 

Også børnehaveforældre kan stille op til valget, da man som forældre i børnehaven 

automatisk er en del af ”skolekredsen” (som har to pladser i bestyrelsen) 

Generalforsamlingen afholdes 25. april 2018. kl. 19.15 

 

Forældremøder  
Den 25. april – der vil ligesom sidste år blive afholdt forældremøder i samtlige klasser på 

skolen i tidsrummet op til generalforsamlingen - forældremøde kl. 18.00 - 19.00 herefter 

en pause fra kl. 19.00 - 19.15 med kaffe og lidt sødt (som skolen er vært for) i 

indskolingens fællesrum og herefter starter generalforsamlingen i Baunen.  

 

Information om evt. lockout er lagt på Intra – på de enkelte 

klassetrin. 

 

Hilsen Hans  

 



 

Fra bestyrelsen  

Forældrerengøring -  vi har efter henvendelse drøftet og arbejdet med forskellige 

muligheder/forslag for at se om forældrerengøringen kunne gribes anderledes an - vi må 

konstatere at vi både holdningsmæssigt og praktisk ikke ser at forældrerengøringen kan 

gøres meget anderledes 

 

SFO- ændring af ferieplan (lukkedage for SFO i skoleåret 2018-2019) –  

Vi har på baggrund af det meget lille behov for pasning som viste sig i vinterferien her i 

år valgt at ændre i planen for kommende skoleår således at SFO er lukket i vinterferien 

men til gengæld holder åbent i de tre dage op til påske.  

Se ny ferieplan på skolens hjemmeside. 

 

Tilsynsførende – vi har her i 2018 startet samarbejde med vores nye tilsynsførende 

Aksel Goth.  

Aksel har her i år været på tilsynsbesøg to gange og er meget tilfreds med hvad han har 

set og oplevet – som Aksel har sagt det, ”havde jeg børnebørn i området anbefalede jeg 

gerne VHF” 

 

Facebook -  vi opfordre til at så mange som muligt går på skolens Facebook side og gerne 

liker / deler div. opslag.  

 

Hilsen Bestyrelsen 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

   

50 års fødselsdag. 
 

 

 

 

Hans (skoleleder) fylder 50 år den 9. april 2018, 
det skal vi selvfølgelig fejre, 

 

         Til morgensang kl. 08.10,  

 

         For personale KL. 11.45  

             på lærerværelset 

 

Alle forældre, som ønsker at gratulere Hans,  

er velkommen til morgensang 

 

Hilsen Personalet 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

Frivillige søges til teltopsætning 
 

Jeg står for et telthold på Vig Festivalen. 

På dette hold (telthold) er der i år plads til flere frivillige hjælpere. 

Vi har igennem flere år arbejdet og fået penge til friskolen. 

For Vig Festivalen gælder det at man skal være medlem og det koster 100,- at være 

frivillig. Man skal også være fyldt 18 år. 

Arbejdet består i at opsætte telte og kræver at man tager fat :) 

Man skal arbejde både søndag d. 8. juli med opsætning og søndag d. 15. juli med 

nedtagning og ikke under selve festivalen, som man får gratis adgang til. 

Man skal regne med at begge dage arbejdes der fra ca. kl. 9:00 til ca. kl. 18.00 (senest) 

 

Kunne du tænke dig at være med så kontakt mig snarest på: 

larssjelborg@gmail.com eller tlf. 2311 4821 

 

Mvh. Lars Sjelborg 
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