
 

29.  juni 2018 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Juli/august 

2018 
 Mærkedage 

juli/aug.2018 

 

30. juni 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. august 

 

13. august 

15. august 

 

16. august  

 

17. august  

 

21. august  

22. august  

28. august  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnenes sommerferie 

 

 

 
 

 

Spireloppen holder åbent til 

den 13. juli 2018 og igen 

fra den 6. august 2018. 

 

 

Første skoledag kl.12.00 

 

Hjemmegruppeuge/lejrture 

Lejrtur med overnatning 

 7.-8.-9.kl 

Lejrtur med overnatning 

 7.-8.-9.kl 

Lejrtur med overnatning 

 7.-8.-9.kl 

Lærermøde 

Forældremøde 7.-8.-9. kl.  

Fyraftensmøde 8.kl.  

2. juli 

5. juli 

10. juli 

12. juli 

13. juli 

14. juli 

15. juli 

 

16. juli 

17. juli 

 

21. juli 

 

24. juli 

26. juli 

30. juli 

1.august 

 

 

3. august  

 

6. august 

13. august  

14. august  

 

15. august  

16. august  

18. august  

19. august  

22. august  

 

23. august  

25. august  

 

 

27. august  

28. august  

29. august  

 

Lenee 

Agnethe  9.kl.  

Emil  3.kl.  

Kathrine J  1.kl  

Laurits  3.kl.  

Julie  3.kl.  

Martin 

Clark 

Nina – 60 år 

Caroline  8.kl.  

Alex 

Hjalte  9.kl.  

Kicki  skbh. 

Maria – 30 år 

Mathias  8.kl.  

Magnus  5.kl 

Bodil – 30 års jubilæum 

Magnus H  6.kl.  

Nickolas  9.kl.  

Lulu  bh.kl.  

Cecillie  2.kl.  

Marikka  5.kl.  

Amanda  8.kl.  

Asker  8.kl. 

Lukas  8.kl.  

Mads  SJ  7.kl.  

Mads  KJ  7.kl.  

Helle 

Søren  7.kl.  

Filippa  3.kl.  

Rasmus  4.kl.  

Kaya  4.kl.  

Alma  bh.kl.  

Josefine  bh.kl. 

Oliver  9.kl.  

Anna  7.kl.  

Nanna  5.kl. 

Emilie  6.kl.  

Jonatan  6.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE    

 

 

 



 

Vi ønsker alle en fantastisk sommerferie – 

vi ses igen den 12. august 2018  
 

 

 

 

Vi har desværre lus på skolen – tjek venligst jeres børn 
 

 

Første skoledag efter ferien er søndag den 12. august 2018 
(Alle børn får en fridag i stedet for denne dag – derfor er der mødepligt) 

 

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

 

Kl. 12.00                  ”Morgensang” med meddelelser – på asfaltbanen 

 

Kl. 12.10 – 15.00 Alle familier møder op med frokostkurv m.v. samt et tæppe til at 

sidde på. Vi mødes, spiser vores medbragte mad, snakker og 

hygger os og leger –  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 13. august 2018 – hjemgruppedag 
 

Mødetid: kl. 08.05  

 

Kl. 08.10  Morgensang – alle der har mulighed for at blive til morgensang  

                  er velkommen. 

                 Den nye børnehaveklasses forældre er velkommen til at blive, og 

                 efter morgensang vil der være kaffe i Baunen. 

 

kl. 08.20 – 12.15 Hjemgruppetimer 

 

kl. 12.15 -               Spireloppen 

 

 

Resten af ugen er 

hjemmegruppeuge/overnatning/lejrskole 

Se ugebrev for den enkelte klasse/gruppe 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gG2foXei&id=CFD6B98B2F0706AC803E6F1616F144B05BD1DBA4&thid=OIP.gG2foXeiyfg8vTRrPkumwgHaG2&mediaurl=https://outofboxisoutofmind.files.wordpress.com/2013/08/depositphotos_4587709-cartoon-winking-sun-with-sunglasses.jpg&exph=947&expw=1024&q=sommerferie+tegning&simid=607999859141838649&selectedIndex=68


 

De glade dimittender fra 9. klasse  

Efter en forrygende dimissionsaften ønsker vi vores ”afgangselever” alt muligt held og 

lykke i det nye de skal ud at opleve.   

Der vil blive lagt billeder på skolens hjemmeside i næste uge. 

 

 

Dimissionsfest 2018 

Stor tak til 8. klasse, (inklusiv Marianne) og forældre for jeres store engagement i at 

skabe så gode rammer, flot pyntning, sørge for god mad og servering i topklasse til 9. 

klasses dimissionsfest torsdag aften.  

Det er et arbejde der betyder meget for at give vores afgangselever og deres familier 

en fantastisk aften. 

 
 



Tak og farvel til Michael og Helle  
Vi har i dag taget afsked med Mikael Schafer som jo på grund af omstændighederne 

desværre stopper her til sommerferien – Mikael har i årets løb tilført os en 

ungdommelig tilgang til lærerlivet – vi siger Mikael mange tak for hans engagement og 

arbejde i årets løb og ønsker Michael alt muligt held og lykke på sin videre færd. 

 Vi har også sagt tak for denne gang til Helle Lyngsø som i de sidste tre måneder har 

været barselsvikar for Martin – opgaven er på alle måder udført på forbilledlig vis og 

med et glimt i øjet – god vind til Helle fremover. 

 

 

Grønt flag 
I slutningen af april, hvor vi havde ”grøn” PMU-uge og skød projekt grønt flag i gang var 

målet, at vi igennem arbejdet og opmærksomhed på bæredygtighed kunne opnå, at få 

grønt flag – vores indrapporterede data vedrørende de temaer skolen har arbejdet med 

(vand, affald, energi, natur og friluftliv),  er nu behandlet af Friluftrådet og blevet 

godkendt, hvilket har gjort, at vi har fået tildelt grønt flag. 

I den anledning har vi fået vores borgmester her i Odsherred kommune, Thomas 

Adelskov til at komme og overrække os det grønne flag – det vil ske tirsdag den. 14. 

august 2018 i forbindelse med morgensang. 

 

 

INTRA 

Vi forventer, at ”rulle” skoleår i Intra fredag den 6. juli – det betyder, at så vil 

nuværende klasser blive rykket op – eks. nuværende 3. kl. bliver til 4. kl efter den 6. juli 

2018. 

 

 

Tak for i år 
Friskolens forældrebank  - Vi har igen i år nydt godt af, at I forældre har været i gang 

med alverdens arbejdsopgaver på skolen. It, eksamensvagter, madlavning til større 

arrangementer, vinduespudsning, vikardækning både på skolen, i SFO og 

Skovbørnehaven, diverse vedligeholdelsesopgaver rundt omkring på vores skole, 

træfældning, indbinding af bøger og 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. 

 

Efterladt tøj og sko mm.  



Glemmekassen tømmes til genbrug fredag den 6. juli 2018 – alt tøj/sko i garderoberne 

fra mellemgruppen og overbygningen vil også blive fjernet samme dag. 

Garderoberne i indskolingen bedes også tømmes inden børnene går på sommerferie. 

 

Vigtigt – vigtigt  
Samtykkeerklæringer – alle børn har i dag (fredag den 29. juni 2018) fået en række 

samtykkeerklæringer med hjem i papirform (findes også på intra til evt. udprint fra på 

mandag). 

Vi beder jer udfylde disse erklæringer og have dem med på første skoledag, søndag den 

12. august, hvor de bedes afleveret på kontoret. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Dimission juni 2018 

 

 
Baldur Pratt 

 

 

 
Clara Jensen 

 

           
Dicte Elsang 

 

 
  Frederik Christensen 

 

 
Freja Nielsen  

 

 
Freja Flink 

 
            Gustav Bentzen 

 

      
      Henriette Jensen 

 

 

 
Lina Siemsen 

 

 

 
Louise Kajberg-Jensen 

               

   
              Magnus Mølsmark 

 

 
        Marius Hvillum 

 

 
Mathilde Petersen 

 

 
Rasmus Modin 

 

   
  Rune Esbensen 

 

        
    Sofie Kajberg-Jensen 

 

 

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 
 

 



 

 

Fra bestyrelsen  
Første møde i bestyrelse efter generalforsamlingen den 6. juni 2018. 

 

Arbejdslørdag 

Den 2. juni – en solrig dag hvor vi fik lavet en masse gode ting på skolen og i børnehaven, 

malet, lagt fliser, luget ukrudt, busk-ryddet, flettet pil, plastet bøger ind, bygget bål-

kasse og meget, meget andet – tak til alle jer der bidrog på dagen til at gøre vores 

skole/børnehave til et rart og indbydende sted for børn og voksne. – NB vi var flere 

deltagere i år – men der er plads til flere    

 

Pt. er følgende udvalg nedsat med følgende repræsentanter fra bestyrelsen. 

Fondsudvalg: Charlotte Glud – Bygnings/udeområde udvalg: Flemming Kristensen – Vig 

Festival: Charlotte Glud – Ansættelsesudvalg: Flemming Kristensen+ Dorte Helgogaard – 

kontaktperson til forældrerådet i børnehaven: Josefine Madum 

 

Forældremøder 

Vedrørende konceptet forældremøde i alle klasser og efterfølgende generalforsamling. 

Bestyrelsen har drøfte situationen og evaluere "konceptet" - vi er helt klar over at den 

nuværende praksis ikke er uproblematisk og ideel, men må samtidig konstatere at 

generalforsamlingen er fundamentet for at det er muligt at drive friskole -  og vi har 

virkelig oplevet et langt større fremmøde til generalforsamlingen med denne ordning - 

derfor har vi valgt at bibeholde ordningen og henstiller til at, er der ting man har brug 

for afklaring af, er man velkommen til at kontakte personale. 

Bestyrelsen har desuden færdigbehandlet og vedtaget en revidering af bestyrelsens 

forretningsorden. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en dejlig sommerferie 

 

 



 

 

 

30 og 60 års 

 fødselsdag. 
 

 

Maria fylder 30 år den 24. juli 2018, og Nina 

fylder 60 år den 16. juli - det skal vi selvfølgelig 

fejre den 13. august 2018. 

 

         Til morgensang kl. 08.10,  

 

         For personale Kl. 12.00  

             på lærerværelset 

 

Alle forældre, som ønsker at gratulere Maria og 

Nina er velkommen til morgensang 

 

Hilsen Hans     

 
 

 

 

 

 



 

Bodil Iversens 

30 – års jubilæum 
 

Bodil blev ansat på friskolen i august 1988, så det er 

blevet til 30 år på Vallekilde – Hørve Friskole, og det 

skal vi selvfølgelig fejre. 

 

Det gør vi mandag den 13. august 2018. 

  

         Til morgensang kl. 08.10,  

 

         For personale Kl. 12.00  

             på lærerværelset 

 

Alle forældre, som ønsker at gratulere Bodil  

er velkommen til morgensang 

 

Hilsen 

Hans 

 

 



 

VALLEKILDE-HØRVE FRISKOLE  
Ferieplan 2018 – 2019 

Første skoledag  

12. august 2018 

 

Søndag kl. 12.00 

 

Efterårsferie 

 

13. oktober 2018 

 

21. oktober 2018 

 

Juleferie 

 

20. december 2018 

 

02. januar 2019 

 

Vinterferie 

 

09. februar 2019 

 

17. februar 2019 

 

Påskeferie 

 

13. april 2019 

 

22. april 2019 

 

St. bededag 

 

17. maj 2019 

 

 

Kr. himmelfart 

 

30. maj 2019 

 

02. juni 2019 

 

Grundlovsdag 

 

5. juni 2019 

 

 

Pinseferie 

 

08. juni 2019 

 

10. juni 2019 

 

Sommerferie 

 

29. juni 2019 

 

10. august 2019 

 
 

 

SFO har åbent i uge 32/2018 og mandag, tirsdag og onsdag før påsken 

2019.  
 

SFO har følgende lukkedage og ferier i 2018 – 2019 

Efterårsferie i uge 42 

Juleferie fra den 22. december 2018 – 01. januar 2019 

Vinterferien fra den 09. februar 2019 – 17.februar 2019 

Kr. himmelfartsferie 30. maj 2019 – 02. juni 2019 

Grundlovsdag – Lukket den 05. juni 2019 

Sommerferie fra den 13. juli 2019 - 04. august 2019 

 

Alle anførte dage er feriedage. 


