Nyhedsbrev VKF juni 2017
Vi sender nu årets sidste nyhedsbrev med vigtige informationer i forhold til dette års afslutning
og det kommende skoleår.
Efter nogle dejlige lejrskoler for 0. – 6. klasse,
henholdsvis til Lyngsbo, Ribe og Bornholm er vi
nu meget snart klar til at sende eleverne på
sommerferie.
Vores 7. klasser har haft et spændende projekt
omkring det lokale erhvervsliv, 8. klasserne har
arbejdet med årsprøver og 9. klasserne svedt til
de afsluttende prøver.
Bogaflevering
Alle skolebøger, gælder også biblioteksbøger
og bøger fra amtscentralen, skal afleveres senest fredag den 23. juni.
De sidste dage før ferien
Skolen afholder dimissionsfest for 9. klasse onsdag den 21. juni. Vi glæder os til denne festlige
aften med 9. klasses elever og deres forældre
Sidste skoledag fredag den 23. juni.
Alle møder kl. 8.30 og har fri ca. kl. 11.20.
Her er der også afslutning med morgenkaffe for
8. klasses elever og forældre.
Glemt tøj
På skolen findes en del glemte ting (tøj og sko),
som vil blive lagt frem i gangen ved overbygningen i uge 24 og 25.
Ikke afhentet tøj vil blive givet til nødhjælp eller
genbrug.

Nyt om personale
Ny lærer på VKF august 2017.
”Jeg hedder Elisabeth Kristensen og er 30 år. Jeg bor i Herning med min mand Lasse og
vores datter Signe på 1 år. Jeg
er uddannet i fagene tysk, matematik og special pædagogik i
Aarhus. Efter 4 gode år som efterskolelærer glæder jeg mig
rigtig meget til at blive en del af hverdagen på
VKF. Jeg brænder for at undervise og ønsker at
fremme både faglig og personlig udvikling hos
den enkelte elev”.
Birgitte Røn er tilbage efter barselsorlov og
overtager dansk og klasselærer funktionen efter
Lone Linde i kommende 8.A.
Samtidig har vi ansat en ny tilkaldevikar, Anders
Clement. Anders har selv været elev på VKF, og
har siden taget en HTX eksamen og netop været på KFS´ højskoles Leder Trænings Center.
Anne Mette Friis fortsætter som tilkaldevikar
kommende skoleår. Anne Mette hjemvendte i
maj fra Discipel Skolen i Israel
Vi glæder os til at byde de nye medarbejdere
velkommen på VKF.
Skolepenge
For skoleåret 2017/18 gælder følgende satser:
• 0.– 6. klasse 1160 kr./mdr. i 11 mdr.
• 7.– 9. klasse 1210 kr./mdr. i 11 mdr.
Der gives rabat for søskende med samme
folkeregister adresse.
• 1. barn fuld pris
• 2. barn 50% rabat
• 3. barn gratis
Der er mulighed for at søge fripladstilskud. Se
skolens hjemmeside under pkt. Information,
skolepenge. Ansøgningen kan også hentes på
kontoret.
Første skoledag 2017-18 mandag den 14. august kl. 8.30
Vi vil gerne invitere jer forældre til at være med
til at festliggøre denne dag.
Vi begynder med velkomst i hallen, fællessang
og præsentation af personalet. Efter morgensang går vi i klasserne. Kl. 11.30 har alle elever
fri.

Lyngsbolejr 2017

Det nye skoleår 2017 -18
Vi forventer at begynde det nye skoleår med 290
elever. Vi må på alle måder glæde os over, at
der fortsat er en god søgning til VKF.
Eleverne får det nye skoleskema med hjem senest i uge 25.
Busplaner kan fås på skolen 1. skoledag, hvor
buskort også udleveres.
Klasse- og dansklærere i 2017-18
0.
Trine Hjøllund
1.
Maj-Britt Rosgaard
2.
Bente Due Madsen
3.
Anette Buchhave
4.
Peter Rosgaard
5.
Marianne Abildtrup Holm
6.
Lis Thorsen
7.A
Helga Nielsen
7.B
Kristian Søndergaard
8.A
Birgitte Røn/Jette Axelsen
8.B
Kurt Nielsen
9.X
Birgit Rabjerg
9.Z
Lone Linde
Ringetider 2017-18
Kl.06.30
Kl.07.55
Kl.08.45
Kl.09.30
Kl.09.45

08.40
09.30
09.45
10.05

Kl.10.05
Kl.10.55
Kl.11.40
Kl.11.50

10.50
11.40
11.50
12.10

Kl.12.10
Kl.13.00
Kl.13.45
Kl.17.00

12.55
13.45
14.30

SFO Ternen åbner.
1. lektion
2. lektion
Lovsang og andagt
Pause og bod
Ude-frikvarter for alle
3. lektion
4. lektion
Madpakketid
Pause og udefrikvarter
for 0. kl. - 3. kl.
5. lektion
6. lektion
7. lektion
SFO Ternen lukker
Fredag lukker SFO kl. 15.30

Introture og USA tur
Introturen med 7AB bliver til ”Kvinten” Snejbjerg
onsdag den 23. august til fredag den 25. august.
8AB har introtur til København tirsdag den 22.
august til torsdag 24. august 2017.
USA turen med 9. klasse er fra mandag den 4.
september til fredag den 15. september 2017.
Se øvrige datoer for arrangementer på skolens
hjemmeside.
Øvrige informationer vedr. skolegangen vil
fremgå af håndbogen, som ligger online på
skolens hjemmeside i løbet af august måned
2017.
Vi opfordrer meget til, at man læser den nye
håndbog, som indeholder mange nyttige informationer om samværsregler, festpolitik, mobilog computerregler, m.m.
Vi ønsker hermed alle en rigtig god sommerferie

Med venlig hilsen
Jesper Friis
Skoleleder

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være dig en ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig - i sin hånd.
Pilgrimssang – Per Harling

Sidste skoledag for 9. klasse

