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Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

December       

2018 
 Mærkedage 

Dec.2018 

 

 

3. december 

11. december 

12. december 

 

 

13. december 

 

 

14. december 

 

 

18. december 

19. december 

 

20. december 

 

20. december 

21. december 

 

2. januar 

3. januar 

 

 

 

Brobygning 9.kl. (hele ugen) 

Lærermøde 

Lucia på bakkegården 

(indskolingens piger) 

Bestyr.møde 

Luciaoptog til morgensang 

(indskolingen) 

Luciaoptog (skbh.) kl.15.30 

Julefrokost – personale 

Spireloppen: Legetøjsdag + 

Forældrekaffe 

Julevolley 4.-9.kl. 

Juleafslutning 

 

Juleferie til 2. januar 

 

Sfo-åben for tilmeldte børn 

Sfo-åben for tilmeldte børn 

 

Sfo-åben for tilmeldte børn 

I skole igen 

 

 

 

3. december 

5. december 

6. december 

9. december 

10. december 

11. december 

12. december 

13. december 

14. december 

15. december 

 

27. december 

 

Ella  1.kl.  

Sørine  bh.kl.  

Brian (skbh.) 

Selma  9.kl. 

Bodil 

Marianne 

Tristan  3.kl.  

Christian  6.kl.  

Annika  1.kl.  

Leander  2.kl.  

Emil  7.kl.  

Konrad  4.kl. 

 

 

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 
     

 

 

 

 
 

 



 
December måned nærmer sig og dermed er dette er mit sidste 

fredagsbrev som skoleleder her på Vallekilde Hørve Friskole –  

jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak til alle børn 

og forældre for godt samarbejde og mange gode, spændende og 

sjove oplevelser.  

Jeg tager rigtig mange gode minder med mig og vil med glæde kunne 

se tilbage på en god tid på Vallekilde Hørve Friskole – også en stor og ubetinget tak til alle 

ansatte for givende samvær og samarbejde.  

Hver dag bidrager I, hver især til at der skabes god friskole/skovbørnehave. 

Tak for alt – og god vind til alle på og omkring friskolen/børnehaven 

De bedste hilsner  

Hans Brandt 

 

 

Alle på VHF – siger tusind tak for den flotte gave fra Hans til skolen 

 

 

 

 

 



 

Billeder fra morgensang –  

hvor vi alle fik sagt pænt farvel og  

fik ønsket Hans held og lykke fremover  

 



 

Fra bestyrelsen 

Bestyrelsen vedtog budget for 2019 – det ser fornuftigt ud med et 

budgetteret overskud. 

Opskrivningsgebyr til Skovbørnehaven 

Bestyrelsen har besluttet at der fra 1. januar 2019 vil blive opkrævet 

et opskrivningsgebyr på kr. 500,00 pr. familie (nye familier) – beløbet vil blive fradraget 

ved indmeldelse på friskolen. 

Bestyrelsen arbejdede videre med proces i forbindelse med ansættelse af ny skoleleder – 

her vil vi gerne takke for input fra forældre og personale. Stillingsannoncen vedr. stillingen 

som skoleleder kan nu ses på div. jobportaler. 

 

Kære forældre 
Vi har i dag sagt farvel til Hans, det har været en rørende og trist dag.  

Personalet, bestyrelse, elever og forældre har ønsket Hans alt godt i sit næste 

arbejdsliv.   

Nu er det så min opgave at forsætte arbejdet på denne dejlige skole som konstituerede 

leder i en periode. 

Jeg har denne gang valgt ikke, at gøre det hele på den samme tid, så Helle Lyngsø læser 

nogle af mine timer i børnehaveklassen. 

Vi mangler jo også en historielærer, så 4. kl. får Martin, 5. kl. får Marianne og 6. kl. vil få 

Henrik. Hans havde også svømning, her har vi ikke fundet en løsning endnu, men så snart vi 

har det, får I besked. 

Jeg ser frem til et godt samarbejde med jer alle sammen. 

Venlig hilsen 

Tine Abkjær Olsen 

 
Julevolley 
Tirsdag, den 18. december skal vi – traditionen tro – afholde skolens julevolley turnering.  

Dagen varer fra kl. 8.05-13.00, derefter har børnene fri/SFO. 

4. - 9. klasses børn dyster på blandede hold mod hinanden, mens indskolingens børn må 

hygge på forskellige juleværksteder.  

Vinderholdet får lov til at kæmpe mod Danmarks sejeste volley hold, ”Dream Team”.  

Til denne enestående kamp har vi brug for en dommer. Hvis du har lyst til at dømme denne 

traditionsrige kamp, må du gerne kontakte enten Peter eller Alex.  

OBS! Du skal kunne stå til rådighed den 18. december ca. kl. 12.30. 

 

 
 



 

 

Juleri på Friskolen i december måned! 
Der sker mange spændende ting i de 13 skoledage vi har sammen i december – 

nogle, som ”vi plejer” og nogle, som er nye. 

 

Hver mandag (den 3., 10. og 17. december) vil adventskransen 

blive tændt og vi synger adventssangen. Derudover vil der være to 

julesange og en kalendersang hver dag, samt en fortælling fra den ene 

eller den anden af vores to megasøde nisser Bodil og Clark – alt 

sammen til morgensang. 

 

Løbende gennem december vil der være konkurrencer – klasserne pynter deres døre (og 

får måske en præmie!) – og så vil der være spørgsmål til morgensang for at se, hvem kan 

huske vigtige detaljer fra fortællingerne – igen med præmier. 

 

 

Torsdag den 13. december – Lucia 

Selvfølgelig er der også Lucia, som indskolingens piger står for torsdag til 

morgensang.  

 

 

Tirsdag den 18. december er der julevolleyturnering.  

4.-9. klasse deltager og er inddelt i hold på tværs af klassetrin.  

Vi spiller i Baunen, og eleverne er tilskuere. Indskolingsbørn har aktiviteter og 

værksteder, og muligheden for at heppe. 

Mødetiden er denne dag fra kl. 8.05 - 13.00 – SFO børn går herefter i SFO. 

 

 

Onsdag den 19. december er der julehygge i klasserne. 

Mødetiden er denne dag fra kl. 8.05 - 12.15. 

Nærmere oplysninger om juleafslutningsdagen kommer i 

ugebrevet fra kontaktlæreren.  

 

Forældre er velkomne til at være med til morgensamlinger eller til hyggedagen den 19. 

december. 

 

Venlig hilsen, 

Julenisserne  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Garderober 
Vi vil bede jer forældre om inden juleferien, at få tømt ud i børnenes garderober,  

tøj, samt pinde, ting og sager. 

 

 

 

 

Rikke 6.klasse vinder: 

Litteratur- og læsefestival – konkurrence i Odsherred 
den 23. november 2018 

 

 
 

Se flere billeder på skolen hjemmeside/fotogalleri. 

 

 

 

 



 

 

Vi udsender årets sidste fredagsbrev 

onsdag den 19. december 2018 

 
 

 

 

 

 

 


