
 

26. april 2018 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

April / Maj 

2018 
 Mærkedage 

april/maj  

 

 

26. april 

 

 

27. april 

 

27-28-29. maj 

01. maj 

02. maj  

03. maj 

04. maj 

05. – 06. maj 

 

07. maj  

08. maj 

10. maj  

 

11. maj 

 

14. maj  

 

15. maj  

21. maj 

 

22. maj 

 

23. maj 

24. maj 

 

25. maj  

 

26. maj 

29. maj 

 

30. maj 

 

31. maj 

 

PMU-uge starter 

Sfo – legetøjsdag / 

Forældrekaffe m/hvede 

St.bededag – skolen og 

Sfo lukket 

Baunen udlej. 

Lærermøde + Sfo-møde 

Skr. prøver – skr.dansk 

Skr. prøver – matematik 

Skr. prøver – dansk  

Dansk Friskole Forening - 

årsmøde 

Skr. prøver – engelsk 

Sfo - dyredag 

Kr. himmelfart – skolen og 

Sfo lukket 

Fri – Skolen og Sfo lukket 

Skr. prøver – Geografi 

Lærermøde + Sfo-møde 

Fællesrengøring 6. kl.  

1.pinsedag – skolen og Sfo 

lukker 

Fælles foto – udendørs 

Skole/hjem 3.kl.  

Skole/hjem 3.kl.  

Sfo – majdag (majstang) 

Skole/hjem 3.kl.  

Sidste skoledag – 9.kl.  

Sfo - legetøjsdag 

Baunen udlejet 

Skole/hjem 5.kl.  

Lærermøde + P-møde + 

sfo-møde 

Besøg kommende bh.kl.  

Skole/hjem 2.kl.  

Besøg kommende bh.kl.  

Forældremøde for kom. 

bh.kl. forældre 

Skole/hjem 2.kl.  

 

 

27. april 

28. april 

30. april 

02. maj 

05. maj  

13. maj  

14. maj  

 

 

16. maj  

17. maj  

 

19. maj 

 

 

 

20. maj  

22. maj 

 

24. maj 

29. maj 

  

Mads  3.kl. 

Emil C  3.kl 

Elvira  3.kl. 

Frederik  7.kl.  

Laura  4.kl.  

Rasmus  9.kl. 

Alberte  4.kl.  

Jeppe  4.kl.  

Pernille  (Sfo) 

Mads Peter  4.kl. 

Alma  3.kl.  

Janus  6.kl.  

Karoline  bh.kl. 

Casper  8.kl.  

Vibeke 

Tina 

Emil  1.kl.  

Oskar  2.kl. 

Marius  9.kl.  

Ludie  5.kl.  

Oscar  1.kl. 

Nicoline  6.kl. 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 



 

     Vi ønsker vores konfirmander tillykke med dagen 

 
                   Liv 

 

Hun skal konfirmeres søndag den 10. maj 2018 i Fårevejle  

Menigheds Kirke 

   

og  

 
Iben 

 

Hun skal konfirmeres søndag den 13. maj 2018 i Kundby Kirke 

 

 

 
 

Spireloppens mail 
Vi har besluttet, at lukke spireloppens mail – så fremadrettet, hvis I ønsker at skrive til 

Spireloppen kan I skrive på SkoleIntra eller sende en mail til kontor@vhfriskole.dk eller 

til Tine på tine@vhfriskole.dk. 

 

 

Fra bestyrelsen og ledelsen. 

Økonomi: Efter vi igennem noget tid har kunnet konstatere, at vi efterhånden havde 

oparbejdet et betydeligt indestående i banken, har vi valgt at afdrage ekstraordinært 

på vores bankgæld – således, at den er nedbragt ekstraordinært med knap 1.100.000 kr. 

– dette er overordnet set et sundhedstegn for vores samlede økonomi, at vi er i stand 

til dette – men vi er for at få en fremtidig fornuftig drift nød til at justere på 

skolepengene /forældrebetalingen efter en årrække uden justering – der vil pr.  1. 

august 2018 komme en stigning på 4% på skolepenge og SFO-betaling (børnehave-

betaling vil forblive uændret). 

Se nye takster andetsteds i fredagsbrevet. 

 

 

 

mailto:kontor@vhfriskole.dk
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7. klasse - lejrskole 

I forbindelse med at 7. klasse som en del af overbygningens lejrskole koncept, nu også 

er på en ”større” lejrtur i Danmark, lidt i lighed med 8. og 9. klassernes udlandsture, har 

vi valgt også at gøre denne tur ”med finansieret” af ekstra forældrebetaling. 

 

Micro-bit 4.kl   
Måske har I hørt om, at alle 4. klasser i Danmark  får en ”mini-computer” en såkaldt 

Micro-bit – det er en lille computer der kan programmeres ( på størrelse med et 

kreditkort) – og det er programmeringen der er selve målet – Det er bl.a. DR og CFU 

samt nogle fonde der står bag projektet for at give børnene indsigt i noget af det der 

ligger bag den teknologi de er storforbrugere af  - der er udviklet en del 

undervisningsprogrammer til micro-biten.  

Vi vil også tilmelde os dette (det kræver tilmelding) og sammen med børnene begynde at 

undersøge dette spændende univers. 

 

 

Husk at sætte kryds i kalenderen til vores arbejdslørdag  

den  2. juni 2018 

Generalforsamling 

Tak for fremmødet  og god debat – i næste fredagsbrev den 1. juni 2018 vil der komme 

referat mm.  – det vil også blive bragt på intra snarest. 

 

Bestyrelsen har konstituerer sig den 25. april 2018. 
 

Formand (forældrekreds): Flemming Kristensen 

 

Næstformand (skolekreds): Charlotte Glud 

 

Menigt medlem (forældrekreds): Dorte Helgogaard  

 

Menigt medlem (forældrekreds): Stephan Gamrath 

 

Menigt medlem (skolekreds): Josephine Madum 

 

 



 

Grøn PMU- uge  

Vi har her i uge 17 arbejdet med bæredygtighed og miljøbevidsthed – alle elever har 

været på hold helt på tværs af klassetrin og hvert hold/værksted har arbejdet med 

hver deres tema, vand, affald, energi, natur og friluftliv,  - der er blevet undersøgt  

både på skolen og ved besøg bl.a. på genbrugsplads biogas anlæg i Snertinge og ophold i 

naturen - der er formidlet viden på mange måder, foldere – QR-koder plancher, filmklip 

,indberetninger og meget mere. 

Vi håber alt dette vil være med til, at vi inden alt for længe kan få det grønne flag – 

fremadrettet vil vi også forsætte det grønne fokus både inddraget i skolefag og i 

skolens drift. 

 

Se nedenstående billeder samt billeder på skolens hjemmeside/fotogalleri. 

         

    

 I disse PMU- uger som vi jo løbende har, bliver vi bekræftet i at der er rigtig meget 

læring, både i selve emnet, men også i at indgå i nye og uvante grupper og konstellationer 

med blandingen af store og små elever – vi ser netop dette som en styrke i vores skole – 

at vi bruger ressourcerne på det – så ser vi jo netop at eleverne vokser i det. 

          



 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Skolepenge + SFO betaling 

Pr. 01.08.2018. 
 

Takster SFO 

Skolepenge Morgen 14.30 15.30 16.30 17.00 
1.295,00 253,00 505,00 672,00 840,00 924,00 

Skolepenge og Sfo 

betales i 11.mdr. 

Juli. Betalingsfri. 

     

 

 

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 Beløb kr. 
1. Et barn i 

indskol/mellem/overbygningen 

1.295,00 

2. Et barn i indskolingen med 

SFO til 14.30 

1.800,00 

3. Et barn i indskolingen med 

SFO til 17.00 + morgen SFO 

2.472,00 

4. To børn i indskolingen med 

SFO til 15.30 + morgen SFO 

4.107,00 

5. Et indskolingsbarn (SFO 

15.30) og et barn i 

mellem/overbygningsbarn 

3.068,00 

6. To børn i indskolingen (SFO 

14.30 + morgen SFO) og et 

barn i 

mellem/overbygningsbarn 

4.702,00 

7. Tre børn i 

mellem/overbygningsbarn 

3.302,25 

 

 

 

 

 


