
 

01.februar 2019 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

Februar      

2019 
 Mærkedage  

Februar 2019 
 

4. februar 

5. februar 

 

9. februar 

11. februar  

 

13.februar 

 

18.februar 

19. februar 

22. februar 

26. februar 

Fagcafé 7.-9. kl.  

Fagcafé 7.-9. kl.  

SFO: Naturskolebesøg 

Udlej. Baunen 

Børnenes vinterferie 

(skole og Sfo holder lukket) 

Helle(kontor) 

Årsregnskab 2018 

Skole og SFO igen. 

Lærermøde + Sfo-møde 

Legetøjsdag – Sfo 

SFO: Naturskolebesøg 

 

 

 

1. februar 

2. februar 

 

4. februar 

5. februar 

9. februar 

10. februar 

11. februar 

18. februar 

20. februar 

 

21. februar 

 

24. februar 

25. februar 

28. februar 

 

 

Jens 

Jalte 8.kl 

Kathrine 9.kl.  

Sarah 3.kl.  

Albert  bh.kl.  

Malthe 2.kl.  

Victoria  bh.kl.  

Molli  bh.kl.  

Jeppe  bh.kl.  

Asbjørn 8.kl.  

Stig 

Rebecca 5.kl.  

Jens 6.kl.  

Mikael (Sfo) 

Thilde  8.kl.  

Theodor 1.kl.  

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 
     

 

 

 

 

Vi ønsker alle en rigtig god vinterferie. 

Skole – SFO og kontoret er lukket i uge 7 

(fra den 11.02-17.02.19). 

Vi ses igen mandag den 18.02.2019. 

 

 



 
Generalforsamlingen 2019 

Vedrørende Generalforsamlingen torsdag den 25. april 2019 – indkomne forslag ! 

Vi minder om, at indkomne forslag til Friskolens Generalforsamling – skal være bestyelsen i hænde senest 

den 01.februar 2019. (denne info har været på skoleintra i hele januar) 

 

Nyt fra bestyrelsen: 

Bestyrelsesmøde onsdag den 30.01.19. 

Vi har gennemgået balancen, og vores årsresultat for 2018 ser posetivt ud. 

Bo Espersen – vores kommende skoleleder vil senere på måneden, fortælle lidt om sig selv, i et skriv her på 

intra. 

Kommende bestyrelsesmøder: 27.03.19 – 08.05.19. 

Generalforsamling:25.04.19 – dagsorden følger i slutningen af marts 2019. 

 

Landsmøde 2019 – afholdes i år den 04.-05.maj 2019 på Comwell i Kolding. 

Se programmet på skoleintra. 

Vedr. tilmelding – henhendelse til skolens kontor senest den 01.marts 2019. 

 

Hilsen Bestyrelsen 

             

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Café-aften  
Husk at sætte kryds i kalenderen den 21. marts 2019 – mere info følger senere. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

Ansættelse af ny skoleleder pr.01.03.19. 

  

Det er med stor glæde, at vi nu kan offentliggøre ansættelsen af Vallekilde – Hørve Friskoles fremtidige 

skoleleder. 

 

Vi har haft et ”stærkt” felt af 17 ansøgere og efter 2 samtalerunder, og et enigt ansættelsesudvalg, er 

valget faldet på Bo Espersen, som tiltræder jobbet den 01.marts 2019. 

 

Bo er gift med Ellen, og de har to piger på skolen (Karen og Signe i 8.kl.). Familien bor i Vallekilde. 

 

Bo vil frem til vores generalforsamling være ansat som konstitueret skoleleder, da det er på den kommende 

generalforsamling den 25.april 2019, at man endegyldigt ansætter Bo som ny skoleleder. 

 

Vi fra bestyrelsen vil gerne sige alle forældre og ansatte tusind tak for alle gode input, i forbindelse med 

denne proces. 

 

Bo kommer i morgen (onsdag den 30.01.19) til morgensang og hilser på alle vores børn. 

Vi fra ansættelsesudvalget tænker, at I forældre vil tale med jeres børn om, at vi nu har ansat ny 

skoleleder. 

  

Vi ønsker Bo velkommen og glæder os meget til det fremtidige samarbejde. 
 

På bestyrelse og ansættelsesudvalgets vegne – Formand Flemming Kristensen         
                                                                       

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjErrvdsJXgAhVKXRoKHQF1ARYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.glashusetsaeby.dk/skilte/velkommen-skilt-blomster-ovalt-mellem-multicolor.html&psig=AOvVaw1dOdf9lFcJuOTgR1snN1PF&ust=1548933285393587


 

 

Fastelavn

 
          Fredag den 01. marts 2019 
Program: 

8.10:   Morgensang. 

8.55:   Catwalk i Baunen klassevis. Klasserne går catwalk i deres sjove, 

spændende og fantasifulde kostumer. 

9.15:   Vi slår katten af tønden. Indskolingen i Baunen,  

mellemgruppen og overbygningen udenfor. 

 

10.10:   Pause. 

 

10.25:   Sjove lege og konkurrencer i Baunen. 

11.10:   Kåring af kattekonger og kattedronninger samt årets bedste 

kostumer. 

11.25: Slut- derefter normalt skema. 

 

Vi glæder os til en festlig dag! 

 

           
Mange hilsener 

7. klasse  

 

Dette billede efter Ukendt 

forfatter er licenseret 

under CC BY-NC-ND 

 
Dette billede efter Ukendt forfatter er 

licenseret under CC BY-SA 

http://anyaadores.blogspot.com/2012/02/fastelavn-weekend-danish-style.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fastelavn
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 

 
 

 

BØRNEORM: 
Vi har et par nye tilfælde af børneorm på skolen i denne uge. 

Check venligst om jeres barn er ”ramt”. 

 



 
 

Hvis – det skulle ske at sneen kom  
 

Ja, det kan jo forekomme at der kommer sne – og ofte kommer det bag på os –
 SNESTORMEN. 

 
Der er aftalt følgende, hvis vi får snestorm: 

 
 Til opslagstavlen 

 Det er skolens leder, der vurderer, om skolen/børnehaven lukker  
  

 Lukningen vil blive meddelt på SkoleIntra. og så vidt – det er muligt – også i 
Regionalradio 

 
Lukning betyder: At der ikke bliver undervist – men – det personale, der kan komme 
frem, passer de børn, der dukker op. Muligheden for, at ingen kan komme frem, er altså 

til stede, så kontakt skolen, hvis I er i tvivl om, hvorvidt skolen er åben. 
  

I alle tilfælde: 
Vurder selv, hvordan vejret er der, hvor I befinder jer. Vejret kan jo være meget 

forskelligt. 
  

Vigtigt – at I ikke sender børnene ud i snestormen, hvis der er risiko for problemer på 
vejen til Friskolen. 

Hvis I vurderer, det er bedst at lade jeres barn/børn blive hjemme, beder vi om en 
opringning snarest muligt. 

Har vi ikke hørt fra jer, vil vi i løbet af de første timer gå alle klasselister igennem og sikre 
os, at vi ved, hvor alle børnene er. 

 
Tine. 
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