
      28.juni 2019 

Vallekilde-Hørve Friskole. 

 

August    

2019 
 Mærkedage 

August 2019 
  

05.- 09. august 

 

11. august 

 

 

 

12.august 

13.-16- august 

 

20. august 

 

 

22. august 

23. august 

SFO –åbent for tilmeldte børn 

 

 Årets første skoledag –  

Alle elever og forældre mødes 

kl.12.00-ca.15.00 

 

Alm Skoledag til kl.12.15 

Lejrskoler for 2.-9. klasse 

 

Lærermøde 

Forældremøder 7.-8-9. klasse 

 

Lejrskole Bh.kl.-1. klasse 

Lejrskole Bh.kl.-1. klasse 

 

 

 

01.august 

03. august 

 

 

13. august 

14. august 

15. august 

16. august 

18. august 

19. august 

22. august 

23. august 

25. august 

28. august 

29. august 

 

 

 

Magnus M 7.kl. 

Lulu Maj 1.kl. 

Caroline 3.kl. 

Cecilie 3.kl. 

Amanda 8.kl. 

Asker 9.kl. Lucas 9.kl. 

Mads Sander 8.kl. 

Mads K 8.kl. 

Helle (kontor) 

Søren 8.kl. Inger 

Fillipa 4.kl. Rasmus 5.kl. 

Celina bh.kl. Kaya 5.kl 

Josefine 1.kl. Alma 1.kl. 

Nanna 6.kl. 

Jonatan 7.kl. 

 

STORT 

TILLYKKE  

 

 
     

 

 

 

 

Vi ønsker alle en fantastisk sommerferie – 

vi ses igen den 11. august 2019 
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Programmet for de første skoledage efter ferien er: 

  

Søndag den 11. august 2019 kl.12.00 

-     For alle elever og deres forældre 
  

  

Kl. 12.00                   "Morgensang" med meddelelser – på asfaltbanen 

  

Kl. 12.30 – 13.30      Eleverne er i klasserne, mens forældrene samles i Baunen        

  

Kl. 13.30                  Vi har alle 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 vores nye familier. Grillen er tændt 

 

Mandag den 12. august 2019 - Mødetid: kl. 08.05-12.15 

 

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 er åben. 

 

 

Resten af uge 33 er hjemmegruppeuge/overnatning/lejrskole.  

Se ugebrev for den enkelte klasse/gruppe. 

  

Vedrørende sommer SFO -  se fredagsbrev fra SFO.  

SFO har åbent for tilmeldte elever i ugerne 27, 28 og 32. 
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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.  Se de fantastiske billeder på vores Facebook side.  

 

 

 
 

 

Dimissionsfest 2019 
 

Stor tak til 8. klasse, 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. 

 
 

 

INTRA 

Vi forventer, at ”rulle” skoleår i Intra mandag den 01. juli 2019 – det betyder, at så vil 

nuværende klasser blive rykket op – eks. nuværende 3. kl. bliver til 4. kl fra tirsdag den 

02.juli 2019.  
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Fra bestyrelsen  
- Vi har valgt en partner til det fremtidige arbejde med skolens bygninger. Det er 

arkitektfirmaet Kullegaard. Læs mere om firmaet her: https://kullegaard.dk/. Vi har fokus 

på renovering og nybyggeri i indskolingen. 

 

- Det var dejligt at så mange kom og gav den en ordentlig skalle til arbejdsdagen. I alt har 

over 2/3 dele af familierne været repræsenteret til en af de 2 arbejdsdage i år, nogen 

begge gange, og bestyrelsen er glad for den store indsats. Nogle familier der ikke har 

kunnet medvirke har ordnet andre afgrænsede opgaver på et andet tidspunkt.  

  

- Sidst men ikke mindst var der denne uge møde mellem elever, ledelse, pedel, bestyrelse 

og et privat firma om etableringen af en ny, fed rutsjebane på legepladsen. Eleverne skal 

medvirke til at søge penge til at betale en del af rutsjebanen fra fonde, og resten af 

pengene kommer fra det fine overskud fra Vig-Festivalen.  

 

 

 
 

 

 

 

Tak for i år til 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. 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.  

 

https://kullegaard.dk/
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Fra skolelederen 

Nu har jeg i 4 måneder haft den store fornøjelse at arbejde på Vallekilde-Hørve Friskole. 

Og det er virkeligt en fornøjelse. Vi har en velfungerende Friskole, SFO og 

Skovbørnehave. Jeg møder hver morgen engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, 

glade børn og forældre der støtter op om deres børns skolegang og Friskolen som helhed. 

Vi er ikke så lille en skole mere, med 183 elever på skolen og 34 børn i Skovbørnehaven er 

vi mange børn, forældre, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere 

der sammen skal skabe et robust fællesskab. Et fællesskab der skal kunne rumme 

forskellighed, konstant være i udvikling og håndtere de konflikter der opstår på en 

ordentlig måde. Det mener jeg vi formår at gøre i langt de fleste tilfælde. 

  

Jeg vil gerne takke jer alle for den varme velkomst jeg har fået på skolen. Der skal lyde en 

speciel tak til Tine, som fra dag et har været en uvurderlig støtte for mig. Den gode 

overlevering og Tines professionalisme i forhold til skolens drift har betydet, at jeg har 

haft mulighed for at prioritere at være tæt på elever og medarbejdere, hvilket jeg mener 

er meget vigtigt. 

Jeg glæder mig til at være med fra starten af næste skoleår.  

  

De bedste sommer hilsner  

 

Bo Espersen 

  

 

 

Vi ønsker alle en fantastisk sommerferie – 

vi ses igen den 11. august 2019 
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