
 

31. august 2018 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

September        

2018 
 Mærkedage 

sep.2018 

 

3. september  

4. september 

5. september 

6. september 

7. september 

 

10. september 

11. september 

12. september 

 

 

13. september 

 

14. september 

15. september 

17. september 

19. september 

20. september 

 

23. september 

24. september 

25. september 

 

26. september 

27. september 

 

28. september 

 

29. september 

 

Lejrskole 7.-8.-9.kl. (man-tors) 

Forældremøde 1.kl.  

Bestyrelsesmøde 

Forældremøde 2.-3.kl.  

VHG-dag 

Lejrskole 9.kl.  

Sundhedsplej. 8.kl.  

Lærermøde + P-møde 

Sundhedsplej. 8.kl 

Forældremøde 6.kl.  

Forældremøde bh.kl.  

Sundhedsplej. 8.kl.  

Bøjletandlæge 4.kl.  

Sundhedsplej. 8.kl.  

Personaledag 

Teater bh.-2.kl. – Baunen 

Sfo OL i Højby – 2-3-4-5.kl. 

Besøg fra Slovenien - 8.kl.  

Forældremøde 4.kl.  

Baunen udlejet – 8.klasse 

Naturuge i Sfo (hele ugen) 

Lærermøde 

Forældremøde 5.kl.  

Skole/hjem Bh.kl.  

Slovenien rejser hjem - 8.kl.  

Skolefoto 

Skolefoto 

Legetøjsdag – Sfo 

Besøg kommende bh.kl.  

5. september 

6. september 

9. september 

18. september 

20. september 

21. september 

 

25. september 

28. september 

Emma  5.kl.  

Magnus D  6.kl.  

Chenny 

Sara Sofie  3.kl.  

Yozi  6.kl.  

Amalie  9.kl.  

Victor  9.kl.  

Laura  7.kl.  

Sofie  2.kl.  

Tom (skbh)   50 år 

 

 

 

 
STORT 

TILLYKKE  

     

 

 

 

Velkommen tilbage –  

vi håber, at alle har haft en fantastisk sommerferie 

 
 

 

 



 

OBS   OBS   OBS 

Vi har desværre lus på skolen – tjek venligst jeres børn   

 

 

******** 

 
Vi er nu i fuld gang med skoleåret 2018-2019, – håber alle fik nydt den fantastiske 

danske sommer i år -  nu er vi i hvert fald klar igen til nye udfordringer. Det var dejligt, 

traditionen tro at mødes med jer alle søndag den 12. august og starte året samlet med 

picnic og desværre ikke det bedste vejr.  

Det var til gengæld dejligt at se folk forstod at indrette sig under halvtag/ indendørs 

og alligevel skabe en god stemning, når nu det ikke rigtig var picnic-vejr.  

 

Mandag den 13. august havde vi stor ”fejringsdag” da Bodil kunne fejre 30 års jubilæum 

her på friskolen (godt gået), Nina rundede de 60 år og Maria det halve, 30 år.  

I forbindelse med Bodils jubilæum blev er vist billeder til morgensang og det var rigtig 

sjovt at se børnenes reaktion på, hvordan skolen har ændret sig - nye bygninger – 

plantet en skov – lavet en sø – børnehave og meget mere. 

 

Vi har glædet os til det forestående skoleår. Vi har i år sagt goddag og velkommen til 19 

nye børnehaveklassebørn og deres familier, vi ser frem til samarbejdet om at skabe 10 

gode år på VHF. 

 

    
 

Der er lagt en del nye billeder på skolens hjemmeside / fotogalleri. 

 

 

Skolefoto den 27. – 28. september 2018 
Alle børn vil i næste uge få udleveret fotosedler samt oversigt over dato og tid for 

fotografering. 

 

 



 

Grønt flag 

Tirsdag den 14. august havde vi besøg af borgmester i Odsherred kommune Thomas 

Adelskov – som kunne overrække os det grønne flag som vi havde fået tildelt efter det 

store og gode arbejde vi havde grundlagt i foråret og som vi nu implementeret i 

undervisningen og arbejder videre med.  

Vi ønsker som institution at holde fast i de gode initiativer med hensyn til miljøtiltag og 

bæredygtighed og videreudvikle ny.  

   
 

 

Lejrskoler 
Alle klasser har nu været på lejrskole og har oplevet hinanden i lidt andre situationer 

end de vanlige – det kan være meget sundt og lærerigt at være intensivt sammen i et 

par døgn. Det lyder som om det både har været sjovt, hyggeligt, lærerigt og i nogle 

tilfælde udfordrende – og så er det som det skal være. 

 

Overbygningen – er ikke færdige med lejrskoler, her i uge 36 tager 7. klasse til Esbjerg 

og oplever vestkystens muligheder – 9.klasse drager til Tysklands hovedstad Berlin og 

får mulighed for at opleve både historiens vingesus og mærke en virkelig storbys 

pulserende mangfoldige liv. 

 

Besøg fra Slovenien 

8. klasse kommer heller ikke til at kede sig, de får snart besøg fra vores 

”venskabsskole”/udvekslingsskole fra Slovenien. det foregår fra uge 38-39, hvor 

elever/familier er værter for hver deres Slovenske elev. 

Der er selvfølgelig arrangeret en masse fælles aktiviteter og udflugter – men det er 

også vigtigt, at slovenerne oplever et dansk familieliv.  

Vores elever tager på genbesøg i Slovenien til marts 2019.  

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDxrWY2pbdAhWSPFAKHdcTDqMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jef.dk/da/product/danske/venskabsflag-catalonien&psig=AOvVaw3cjuTdrwcmwndyYTpu84nz&ust=1535784726507859


 

Crombook – ”crommi” 

På it fronten har vi her til det nye skoleår valgt, at investere i et klassesæt af helt nye 

Crombooks (en slags Pc’er, hvor alt gemmes og tilgås i ”skyen”) som er meget hurtige i 

opstart og funktionalitet og giver en god oplevelse for eleverne bl.a i forbindelse med 

vores stigende brug af portaler i div. fag i undervisningen.  

Vi er allerede ret glade for dem og er også gået i gang med at lave en del af de gamle 

bærbare om til ”crommi” - dvs. at de kommer til at fungere som en crombooks og vil 

virke væsentlig hurtigere end tidligere. 

 

VHG- dag 

Vores lokale idrætsforening VHG laver igen i år den 7. september dette fantastiske 

arrangement, hvor de invitere alle lokale børn fra de lokale skoler til en aktivitetsdag. 

Her kan eleverne prøve et væld af idrætsaktiviteter som de mange frivillige 

idrætsledere står for. (mere specifik info for de enkelte klasser i ugebrev på intra). 

 

Gul folder  

Vi laver stadig den ”gule folder” i en lidt decimeret udgave – uden kalender delen – den 

gule folder kan fås på kontoret i papirform og man kan finde den i Intra i PDF format. 

Folderen bliver lavet en gang om året og bliver ikke opdateret løbende.  

Skolens kalender er den I finder i Intra – og her sker løbende opdateringer – så følg 

med her. 

 

Cafe- Aften er blevet datosat til torsdag den 21. marts 2019 – kan ses i kalenderen i 

Intra. 

 

”Arbejdsdage” på VHF 

I dette skoleår har vi valgt at prøve at ”udbyde” to muligheder for arbejdsdage. 

Det ene er en eftermiddag-aften, hvor man kan komme - torsdag den 1. november 2018 - 

den anden mulighed er en lørdag formiddag-eftermiddag som vi kender den – lørdag den 

25. maj 2019. 

Vi har en klar forventning om, at I som forældre dukker op til mindst en af disse 

muligheder for at hjælpe VHF og være med til at skabe gode rammer for vores ”fælles” 

børn.  

 

 

 

 

 



 

Hvis man holder fri uden for skoleferierne  

For afklaringens skyld – fri fra skole i op til tre dage aftales med gruppelæreren – mere 

end de tre dage aftales med souschef eller skoleleder.  

Hvis man vælger, at ens barn skal holde fri uden for skoleferierne har man som 

forældre valgt, at ens barn ikke skal modtage undervisning i den periode. 

I skal derfor som forældre ikke forvente særlig tilrettelagt ”ferielektier” – I bedes 

orientere jer/ følge op på, hvad børnene laver/har lavet i den pågældende periode.  

Vi er som skole ikke ”tilhængere” af at man holde fri uden for skoleferierne, men har 

samtidig forståelse for at den enkelte familie kan have deres gode grunde. 

 

 

Folkemødet i Odsherred den 8. september 2018 

 

Folder til folkemødet ligger (til afhentning) i indgangspartiet – eller kan 

hentes ved klik på nedenstående link – alle er velkomne, det er virkelig en 

spændende oplevelse  

 
http://www.e-pages.dk/odsherredkommune/333/html5/ 

http://www.e-pages.dk/odsherredkommune/333/html5/


 

50 års fødselsdag 
  

 

 

Tom fylder 50 år den 28. september 2018, 

det skal vi selvfølgelig fejre, 

 

         Til morgensamling kl. 09.00  

 

         For personale KL. 11.45  

             på lærerværelset 

 

Alle forældre, som ønsker at gratulere Tom,  

er velkommen til morgensamling 

 

Hilsen Hans  
 

    

 
 

 

                            



Fællesrengøring Skoleåret 2018 - 2019 

Vallekilde – Hørve Friskole 

Klasse Uge/år Forældre kontaktpersoner Områderne 

 Bh. Klasse  

 1.klasse 

 2. klasse  

 3. klasse  

 40/18 

 02/19 

 14/19 

 24/19 

 Albert - Alma 

Annika - Ella 

 Emil - Leander 

 Lærke – Maja 

 Toiletter i kælder 

 Trappe + kældergang 

 Lille Toilet 

 Indgangsparti, gang og 

garderober. 

 Fællesrum-Indskol. 

 SFO køkken 

 Baunen 

 

 

 4. klasse  

 5. klasse  

 6. klasse  

 43/18 

 05/19 

 20/19 

 Nora - Rasmus 

 Emma - Jeppe 

 Mads – Magnus D. 

 Gangareal  

 Ottekanten 

 Voksentoilet  

 Toiletter 

indgangspartiet 

 Lille Toilet 

 Baunen 

 Mediateket (kopirum) 

 SFO Køkken 

 7. klasse 

 8. klasse  

 9.klasse 

 

 22/19 

 11/19 

 47/18 

 Sofia - Signe 

 Iben - Jeppe 

 Mathias H.-Nickolas 

 Indgang i overbygning 

 Toiletter i overbygning 

 Multirum 

 Fysik- og musiklokalet  

 Trappe og gang  

 Lille toilet  

 Musiklokalet 

 Voksentoilet 

 Baunen 



                                                                                             

                

Vedr. fællesrengøring i skoleåret 2018 – 2019:: 

 Alle kontaktpersoner har fået en mail - med en beskrivelse af jeres områder, samt 

en beskrivelse af, hvad der skal gøres i de forskellige rum. Denne kan med fordel 

printes ud og medbringes til rengøringen, men der hænger også et eksemplar i 

rengøringsrummet. 

 Det er kontaktpersonerne der er ansvarlige for, i god tid at finde en dato i løbet 

af rengøringsugen og at indkalde de øvrige forældre til rengøringsdagen. 

Kontaktpersonerne vil i starten af skoleåret modtage rengøringsplanen samt kopi 

fra rengøringsmappen om de områder der skal rengøres. 

 Kontaktpersoner bedes så snart datoen er valgt, meddele kontoret om datoen.  

 Kontaktpersonerne er ansvarlige for at sørge for nøgle. 

 

 

Rigtig god arbejdslyst  

Kontoret. 

                                     

 

 

 

 


