
 

19. december 2018 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Dec. 2018/ 

januar       

2019 

 Mærkedage 

dec. 2018/ 
januar 2019 

 

 

20. december 

 

20. december 

21. december 

2. januar 

3. januar 

14. januar 

 

15. januar 

18. januar  

19. januar  

21. januar 

 

22. januar 

 

 

23. januar 

25. januar 

29. januar  

31. januar  

 

 

Juleferie til 2. januar 

 

Sfo-åben for tilmeldte børn 

Sfo-åben for tilmeldte børn 

Sfo-åben for tilmeldte børn 

I skole igen 

Projektopgave 4.-9.kl. (hele 

ugen) 

Lærermøde + Sfo-møde 

Baunen udlej. – bh.kl.  

Baunen udlej. 

Projektopgave 4 – 9. kl. 

(fremlæggelse) 

Projektopgave 4.-9.kl.  

(fremlæggelse) 

Teater børnehaven - Baunen 

Bestyr.møde 

Legetøjsdag – Sfo 

Lærermøde + Sfo-møde 

Musikfestival – Sfo 

 

27. december 

 5. januar  

 6. januar 

11. januar 

 

13. januar 

14. januar 

 

21. januar 

23. januar 

28. januar 

31. januar 

 

 

Konrad  4.kl. 

Max  3.kl.  

Frida  4.kl.  

Alma  3.kl.  

Lucas  4.kl.  

Liv  4.kl.  

Gabriella  9.kl.  

Mads 

Katrine D  1.kl  

Izabella  bh.kl. 

Malou  4.kl.  

Gustav  7.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 
     

 

 

 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og  

et godt og lykkebringende nytår  

 

 

 

 

 

 

Vi ses igen den 3. januar 2019 



 

Lus 
Vi har desværre lus på skolen – vi beder alle 

forældre om at tjekke børn i juleferie. 

På forhånd tak 

 
Kære forældre 
Så er det jul… 

Det har været en dejlig december med en masse gode oplevelser 

på Vallekilde-Hørve Friskole.  

Skolen har været spækket med dejlige glade julebørn, der er faktisk nogle af dem, der 

har set julemanden…. 

Han var vældig rar.  

 

Så har vi haft et meget stemningsfyldt Luciaoptog, hvor Baunen var fyldt til bristepunktet 

af forældre, elever og børnehavebørn. Det holder aldrig op med at være en dejlig 

oplevelse, så flere forældre kunne nyde Lucia igen i børnehave om eftermiddagen. 

Årets julevolleystævne var fyldt med kampgejst og godt humør.  

Vinder af Fair-play prisen blev Leoparderne - Vinder af tuneringen blev Geparderne som 

spille en fantastisk spændende kamp med lærerne, men det endte dog med at lærerene 

vandt.  

 

Det blev besluttet på bestyrelsesmødet i onsdags, at Henrik er konstituerede souschef. 

Det er nemlig lovpligtigt. Det er derfor Henrik, I kan gå til, hvis jeg bliver syg eller er på 

kursus. Henrik beholder alle sine timer, så han får ikke ekstraopgaver i forbindelsen med 

konstitueringen. 

Vi har valgt, at gøre det på denne måde for, at så få elever bliver berørt af lederskiftet 

som muligt. 

 

Vi glæder os til at se jer alle i det nye år til nye spændende oplevelser. 

 

Spireloppen har åbent onsdag den 2. jan. 2019, hvor Mikael tager i mod.  

Skolen starter torsdag den 3. jan. 2019, hvor alle elever møder efter skema. 

 

Vi vil hermed ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.  

På vegne af Vallekilde-Hørve friskole 

Tine Abkjær Olsen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indskolingen gik Lucia til morgensang den 13. december 2018 

 
 

 

   Indskolingen går Lucia på Bakkegården den 12. december 2018 

 
 

 

 
Se flere billeder på skolens hjemmeside 

 

 



 

Besøg af Julemanden 
Som sædvanligt kiggede julemanden forbi på kontoret inden han besøgte skolens børn og 

skovbørnehavens børn 

   
Se flere billeder på skolens hjemmeside 

 

 

 

Julevolley den 18. december 2018 

 
Se flere billeder på skolens hjemmeside 



 

Vig festival 
Vi har en flok energiske forældre der stiller op og udføre arbejde med at opsætte og 

nedtage telte på Vig Festivallen - pengene går til fondsudvalgets ”kasse” som skolen så kan 

søge til særlige formål/anvendelse.  

Vi siger en stor tak til Lars Sjelborg og hele ”holdet” som på denne måde bidrager særligt 

til muligheder for tiltag, til gavn for alle på VHF. 

 
Børnene julehygger i frikvarteret (den 19. december 2018) 

   
 

 

Jule-billedlotteri i Baunen (den 19. december 2018) 

 

  
 

 
 

 

 

 

 



 

Nyt fra Kontoret – December 2018. 
 

Vedr. BEFORDRINGSTILSKUD skoleåret 2018-2019: 

Skolen har nu modtaget tilskud til dækning af udgifter til bus og/eller tog i  

skoleåret fra den 13.august 2018 - til den 28.juni 2019. 

 

Skolens tilskud er nedsat væsentligt – så vi har valgt at udbetale tilskud til de elever der 

bor indenfor følgende afstande: 

 

AFSTAND mellem skole – hjem: 

Børnehaveklasse – 9.kl. 

mindst 5,00 km.  – max. 15,00 km. 

(Bundgrænse 5.km.-Topgrænse 15.km.). 

 

Tilskuddet gives til befordring mellem skole og elevens bopælsadresse. 

Tilskuddet ydes til befordring med billigste befordringsmiddel. 

Tilskuddet udbetales ved at fremvise buskort i form af månedskort eller rejsekort.  

Der ydes ikke tilskud til befordring ved brug af egen bil. 

Beløbet indsættes på forældres bankkonto, medbring derfor venligst jeres bank konto 

oplysninger. 

I er også meget velkommen til at sende jeres dokumentationer og bank oplysninger via 

skolens mail: kontor@vhfriskole.dk  -  dog skal dette sendes som sikker mail. 

 

Vedr. Fripladstilskud 2018-2019: 

Er uddelt – til de familier som har søgt og som opfyldte fordelingssekretariatets 

indkomstgrundlag. 

 

Kontoret går på juleferie onsdag den 19. december 2018 kl. 14.00 og åbner igen torsdag 

den 3. januar 2019 kl. 08.00. 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt Nytår. 

 

Jule hilsner  

Tina – Charlotte og Helle  

kontoret 

 
 

mailto:kontor@vhfriskole.dk


 
Svømning 4. og 5. klasse. 

 
 
I uge 1, torsdag den 4. januar 2019 altså umiddelbart efter juleferien, 
starter vi med svømmeundervisning for 4. og 5. klasserne. Undervisningen 
vil foregå hver torsdag i de normale sundhed og bevægelsestimer og vil 
strække sig frem til og med torsdag i uge 12 (den 21. marts 2019) - altså 
lige inden påske.    
 
 
Vigtige oplysninger: 
 

- Det er påkrævet at alle går i bad og vasker sig grundigt før de går i 
vandet. 

 
- Husk håndklæde og badepåklædning evt. svømmebriller. I tilfælde af, 

at man har glemt disse, har svømmehallen både svømmetøj og 
håndklæde som man kan og skal låne. Svømmehallen kan også tilbyde 
udlån af  briller. 
 

- Bussen går til svømmehallen klokken 11.45. Hvilket vil sige, at 
børnene ikke får noget spisefrikvarter. De får dog tid til spisning inden 
vi tager afsted. 

 
- Børnene arriverer til skolen igen og får fri for undervisning ca. kl. 

13.15. I tilfælde af  at børnene bor på busruten, kan de få tilladelse til 
at stige af  bussen undervejs. 
 

- Der vil være opsyn for de børn som ikke tager direkte hjem. Opsynet 
varer til kl. 13.50.  

 
- Underviserne vil være: Alex, Martin og Inger (vikar) 

 
 
På svømmelærernes vegne, 
Tine 
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Glædelig Jul 


