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Vejlefjordskolen er en af Danmarks mange 
friskoler - en alsidig og åben skole, hvor der 
tilbydes pasning og undervisning fra vugge-
stue til 3.g. 
 
Fra 8. klasse har vi både elever, der bor 
hjemme og på skolen.  Vi ser det som vor 
største opgave at drive en kristen skole, et 
sted hvor alle, lærere som elever, møder et 
kristent budskab. 
 
På trods af det brede undervisningstilbud 
med både grundskole, efterskole og gymna-
sium er vi en lille skole. Vi lægger vægt på, 
at der skal være et overskueligt og trygt 
miljø. 
Vejlefjordskolen er en af mange adventist-
skoler. Vi tror på, at uddannelse betyder 
mere end at følge en bestemt studieplan.  
Uddannelse er ikke bare noget intellektuelt, 
men noget der vedrører det hele menneske.  
Derfor de 3 H’er i skolens motto: 
 

Hjerte - Hånd - Hoved 
 

Velkommen til 

VEJLEFJORDSKOLEN  
- vuggestue, børnehave, grundskole, efterskole og gymnasium 

Det betyder, at skolen ønsker at skabe rum 
og mulighed for, at hver enkelt elev kan 
udvikle mange forskellige sider af sin per-
sonlighed. 
 

Hvem er vi? 
En skole med en idé 
Vejlefjordskolen bygger på en kristen livs-
holdning. Det betyder, at elever og lærere 
viser gensidig respekt for hinandens hold-
ninger.  For at blive elev på Vejlefjordskolen 
behøver forældre eller elever ikke selv at 
have en bestemt livsholdning, men det for-
ventes, at man respekterer skolens og kam-
meraternes holdninger. Alle er således vel-
komne hos os. 
 
På de følgende sider i elevhåndbogen fin-
der du en hel række praktiske oplysninger 
og retningslinier for livet på skolen.  Læs 
det, men husk, at det vigtigste er, at vi alle i 
dagligdagen respekterer hinanden og sko-
lens kristne miljø og omgangstone. 
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Vejlefjordskolens kontor 
 Mandag - torsdag kl. 08.30-14.30 Tlf. 7589 5202 
 Fredag kl. 08.30-13.00   Fax:  7589 5204 
 Skolesekretær: Lenette Blond 
    E-mail: info@vejlefjordskolen.dk 
 Bogholder: Adrian Taylor Tlf. 7641 3120 
    E-mail: bogholder@vejlefjordskolen.dk 
 
Skolens postadresse 
 Vejlefjordskolen 15, 8721 Daugård 
 
Skolens hjemmeside 
 www.vejlefjordskolen.dk 
 
Grundskolen 0.-10. klasse 
 Lone Jalving, afdelingsinspektør Tlf. 7641 3131 
 E-mail: vice@vejlefjordskolen.dk 
 Helle Jørgensen, souschef Tlf.  7641 3136 
 E-mail: he@vejlefjordskolen.dk 
 
SFO - skolefritidsordningen 
 Tlf. morgen og eftermiddag 2122 8364 Tlf. 7641 3139 
 Lisbeth Brixen  2094 0086 Tlf. 7582 0086 
  
Sundhedsplejerske 
 Dorte Davidsen 08.30 - 09.30 onsdag   Tlf. 7974 1364 
 
Skolepsykologisk kontor 
 Hverdage undtagen onsdag 08.00-09.00   Tlf. 7575 5506 
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Grundskolens lærere i 0.-6. kl. 

Sabine Adam  SA   sa@vejlefjordskolen.dk   .....................  3063 9502 
Elisa Beierholm    EB   eb@vejlefjordskolen.dk   .....................  2530 9906 
Karine Bordoy    KB   kb@vejlefjordskolen.dk   .....................  2326 7187 
Bo Brandt BB bb@vejlefjordskolen.dk   ....................  2089 0090 
Pia Fisher  PF   pf@vejlefjordskolen.dk   .....................  2162 6228 
Susse Flinker  SF   sf@vejlefjordskolen.dk   ......................  7589 5526 
Olivia Horvath OH   oh@vejlefjordskolen.dk   ....................  2547 6740 
Lene Hyldedal LH   lh@vejlefjordskolen.dk   ......................  7589 5666 
Henrik Jakobsen HJ   hj@vejlefjordskolen.dk   ......................  6169 9075 
Jeanette Jakobsen JJ   jj@vejlefjordskolen.dk   .......................  2232 8891 
Lone Jalving  LO   vice@vejlefjordskolen.dk   ..................  2331 6075 
Alexandra Jensen AJ   aj@vejlefjordskolen.dk   ......................  2583 0668 
Karen Josephsen KJ   karen@overgade11.dk   .....................  7556 3258 
Helle Jørgensen HE   he@vejlefjordskolen.dk   .....................  7589 5253 
Mette-Rose Kofoed MK mk@vejlefjordskolen.dk   ....................  6080 7057 
Palle Møller PM pm@vejlefjordskolen.dk   ...................  5364 0363 
Torben Rasmussen  TR   tr@vejlefjordskolen.dk   ......................  6130 1480 
Kirstina Strand KS   strandsfrugtplantage@hotmail.com   ...  7589 5436 
Malene Svendsen MS   ms@vejlefjordskolen.dk   ....................  2140 3136 

På Vejlefjordskolens hjemmeside kan man se billeder af alle ansatte i 
menupunktet ”personale”. 
 

Klasselærere 2017/2018 
0. klasse, børnehaveklasseleder ............................................... Karina Bordoy 
1. klasse  ................................................................................. Elisa Beierholm 
2. klasse  ................................................................................. Jeanette Jakobsen 
3. klasse  ................................................................................. Olivia Horvath 
4. klasse  ................................................................................. Lene Hyldedal 
5. klasse  ................................................................................. Malene Svendsen 
6. klasse  ................................................................................. Susse Flinker 
 

Besked om fravær 
Besked om fravær/sygdom ønskes 
meddelt inden kl. 08.00 via e-mail på 
adressen:  info@vejlefjordskolen.dk 
 
Alternativt kan man ringe mellem kl. 
08.30-09.00 på telefon 7589 5202. 
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Kalender 
for skolestart 
i august/september 

2017 

August 
 

Ma 14 Kl. 07.45: Skolestart for 7. kl. - 10. kl. 
Kl. 08.30-14.15 Skolestart for 0.-6. kl. 

On 16 - to 17 Fotografering 

To 24 Grillfest, vuggestue / børnehave 

Lø 26 Familiegudstjeneste 

Ti 29 Sportsdag 0.-6. kl. 

On 30 - to 31 Hjælpeaktion, 6. kl. samler ind til Afrika sammen med skolens ældste klasser 

  

September   

Lø 02 Jubilæumsdag for tidligere elever, festgudstjeneste kl. 11.00 

  

Fr 01 Børneskolens fødselsdag 

Resten af skoleåret  
Hele kalenderen findes på 
skolens hjemmeside og den 
interne elektroniske opslags-
tavle kaldet Lectio. 
 
Gå ind på . . . 

vejlefjordskolen.dk/kalender  
eller www.lectio.dk - og find Vejlefjordskolen i listen. 

 
Følg med i årets begivenheder på Vejlefjordskolens facebook-side. 
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Bibliotek 
Skolens bibliotek er åbent for udlån til 
alle elever. Bibliotekaren giver hvert år 
den nødvendige vejledning i brug af 
biblioteket. Udlånstiden for bøger er 1 
måned. Håndbøger og leksika kan ikke 
lånes. 
 
Buskort 
Elever, der opfylder afstandskriterierne, 
vil kunne få et buskort mod en betaling 
på 1.500 kr. Beløbet trækkes over sko-
lepengene i 3 rater. Hvis en elev mister 
et buskort, kan et nyt rekvireres gen-
nem skolen. Leveringstiden er ca. 1 
uge. Ved udmeldelse skal det straks 
afleveres til skolen. 
Afstandskriterierne er: 

0.-3. kl.  2,6 - 12.5 km 
4.-6. kl.  6,1 - 16,0 km 

 

BYOD   Bring Your Own Device 
Alle elever i 4.-6. klasse skal medbringe 
bærbar computer. Elever har mulighed 
for at leje et låsbart skab for 100 kr. om 
året. 
 
Børnefødselsdage 
Børnefødselsdage, der fejres sammen 
med hele klassen, er til stor glæde for 
alle. For at komme evt. problemer i 
forkøbet skal vi gøre opmærksom på, 
at der i alle klasser er børn, der er ve-
getarer eller ikke spiser svinekød 
(kyllinge- eller kalkunpølser kunne væ-
re et alternativ). Oplysning om børn, 
der har en eller anden form for fødeva-
reallergi, vil blive givet ved klasseforæl-
dremøderne.  
Da adventister har helligdag om lørda-
gen og går i kirke om formiddagen, 
anbefaler vi, at fødselsdage lægges på 
et andet tidspunkt. 
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Børnekoret 
Koret er for elever fra 2. til 6. klasse. 
Koret optræder offentligt, f. eks. med 
indslag i Vejlefjordkirken. Koret synger 
naturligvis også uden for kirken, f. eks. i 
begyndelsen af december. Koret med-
virker ved skolens årlige julekoncert 
samt ved Grundskolens forårskoncert. 
Lærere: Susse Flinker og Pia Fisher. 
 
Cykler 
Eleverne kan stille deres cykler på for-
tovet ved Bakkehuset eller ved idræts-
hallen. Husk hjelmen. 
 
Forældremøder og 
forældresamtaler 
For alle klassers vedkommende afhol-
des der hvert år: 

 1 klasseforældremøde (mindst) 
 Forældresamtaler i okt./nov. 
 Forældresamtaler i feb./mar. 

Der gives standpunktsmeddelelser for 
4.- 6. klasse to gange om året. 
 

Forældrerengøring 
Den første mandag i børnenes skolefe-
rie mødes 3-4 forældre fra hver klasse i 
0.-6. klasse for at gøre rent i børnesko-
len. Vi går i gang kl. 19, og et par timer 
senere skinner bygningen. Tilmelding 
sker på skoleårets forældremøde i au-
gust/september. 
 
Forældreråd 
Ved det første forældremøde for hver 
enkelt klasse vælges forældreråds-
repræsentanterne. Formålet er at styrke 
sammenholdet i den enkelte klasse. 
Forældrerådet forventes at arrangere to 
klassearrangementer pr. skoleår. Det vil 
være muligt at benytte sig af skolens 
lokaler. 
 
Forårskoncert 0. - 6. klasse 
Faget musik afholder hvert år en kon-
cert, hvor de forskellige klassers elever 
samt børnekoret viser, hvad de har 
arbejdet med gennem skoleåret. Frem-
møde til arrangementet er obligatorisk. 
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Frikvarterer / ringetider 
1. time 07.45 - 08.30 
2. time 08.30 - 09.20 
Morgensamling 09.20 - 09.30 
3. time 09.50 - 10.35 
4. time 10.35 - 11.25 
5. time 10.30 - 12.15 
Middagsfrikvarter 12.15 - 12.45 
6. time 12.45 - 13.30 
7. time 13.30 - 14.15 

Efter sidste undervisningstime skal ele-
verne forlade skolen, medmindre de 
skal vente på bus eller være i SFO. 
 
Fripladstilskud 
Alle privatskoler får hvert år tildelt en 
mindre sum penge fra staten til udde-
ling til forældre, der har behov for fri-
pladstilskud. For at komme i betragt-
ning skal man aflevere et ansøgnings-
skema samt kopi af skatteopgørelsen 
for 2015. Evt. tilskud går ind på konto-
en midt i skoleåret. 
Skemaet findes på vejlefjordskolen.dk 
under generelt, økonomi og afleveres 
inden den 10. august 2016. 
 
Glemte sager 
Fundne/glemte sager afleveres på læ-
rerværelset. Alle glemte ting bliver 
fremvist. Ikke genkendt tøj lægges frem 
i forbindelse med forældremøder/
forældresamtaler. Ikke afhentede ting 
vil ved sommerferiens begyndelse blive 
givet videre til en hjælpeorganisation. 
 
Idræt/svømning 
Eleverne medbringer gymnastiktøj/
badetøj samt håndklæde til idrætsti-
merne. Sko, der bruges udendørs, må 
ikke anvendes i hallen. Hjemmet opfor-
dres til at mærke tøj og håndklæder 
med navn. Ure og værdigenstande kan 

afleveres til idrætslæreren før timen. 
Ved længere tids fritagelse for deltagel-
se i undervisningen skal der forevises 
lægeattest. 
 
Mobiltelefon 
Eleverne afleverer deres mobiltelefon i 
begyndelsen af skoledagen, hvorefter 
telefonerne bliver låst inde. Udlevering 
sker i slutningen af sidste lektion. 
  
Morgensamling 
Alle klasser har morgensamling 09.20 - 
09.30. Nogle dage samles alle klasser til 
fællessang. 
 
Rengøring 
Der bliver ryddet op og gjort rent på 
skolen hver dag efter skoletid. Lærerne 
sørger for, at eleverne . . .  
 sætter stole og skamler på plads 
 aftørrer borde og tavle 
 fejer gulvet 
 tømmer affaldsposen  

 
SFO - Skolefritidsordningen 
Skolefritidsordningen henvender sig 
normalt til de yngste elever til og med 
3. klasse. Tilmeldingsskema rekvireres 
på skolens kontor. Der er åbent alle 
skoledage om morgenen fra kl. 06.30-
08.30 samt om eftermiddagen fra kl. 
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12.15-17.00. Fredag lukkes kl. 15.30. 
Takster: 

Timebetaling 40 kr. 
Morgen 300 kr. 
Eftermiddag 900 kr. 
Morgen + eftermid. 1.050 kr. 

Dyreste barn betaler fuld pris; 2. og 3. 
barn betaler halv pris. Det er muligt at 
søge fripladstilskud. 
Leder af SFO’en er Lisbeth Brixen. 
 
Skolebestyrelsen 
Skolebestyrelsen består af 9 medlem-
mer. Valg til skolebestyrelsen sker ved 
Vejlefjordskolens generalforsamling i 
april. 
 
Skolebod 
Skolens bod er åben i 20-minutters 
frikvarteret samt normalt i middags-
pausen.  
 
Skolebus 
Skolebuskørsel er en service, som ydes 
for skolens elever. Ved brug af denne 
ordning forventes det, at eleverne går 
stille ind i bussen, sidder på deres plads 
og i øvrigt ikke generer nogen, hverken 
med højrøstet tale, drillerier, slag eller 
andet. Dersom simple regler ikke bliver 
overholdt, kan det blive nødvendigt at 

bede eleverne om selv at klare deres 
transport til og fra skole. 
 
Skolebøger 
Skolebøger er skolens ejendom og skal 
behandles med omhu. Bøger, der ikke 
er engangsmateriale, skal være bundet 
ind. Bøgerne skal forsynes med navn 
og klassetrin. Bliver en bog væk, vil en 
ny blive udleveret. Et passende beløb 
vil blive opkrævet over elevens konto. 
Det samme gælder ved misligholdelse 
af bøger. 
 
Skolefest 
Om foråret afholder vi skolefest for 0.– 
6. klasse. Børnene underholder foræl-
dre og andre familiemedlemmer med 
optrin. 6. klasse står for årets skoleko-
medie. Underholdning og leg veksler. 
5. klasses boder byder på drikkevarer, 
is, pizza o.a. Fremmøde til arrange-
mentet er obligatorisk. 
 
Skolepenge 
Takster for skoleåret 2017/2018: 

1. barn 10.725 kr. 
2. barn 6.435 kr. 
3. barn 5.363 kr. 
4. barn gratis 

Nye elever skal betale et tilmeldings-
gebyr på 500 kr. Gebyret refunderes 
ikke. De årlige skolepenge indbetales 
over 11 rater. Skolens girokonto-
nummer er 6 01 26 47. Betalingen for-
går over PBS. 
Udmeldelse af en elev skal ske skriftligt 
til skolens kontor. Skolepenge betales 
til og med udgangen af den måned, 
hvori udmeldelsen finder sted. 
Betaling i vuggestuen, børnehaven, 
grundskolen og daggymnasiet er ét 
sammenhængende system. 
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ven har fået morgenmad og har med-
bragt madpakke/frugt. 
 

Sygdom og forsømmelser 
Da mange elever har langt til skolen, 
beder vi forældre sende en e-mail om 
morgenen og give melding om sygdom 
eller fravær, da der ellers vil være usik-
kerhed m.h.t., om eleven f. eks. ikke 
har nået bussen eller af anden årsag 
ikke er nået frem. Send e-mail til: in-
fo@vejlefjordskolen.dk. Man er også 
velkommen til at ringe til skolens kon-
tor mellem kl. 08.30 - 09.00.  
 

Tobak og alkohol 
Vejlefjordskolen er røgfri og alkoholfri. 
 
Åbent hus for skolens forældre 
Vejlefjordskolen indbyder to gange om 
året alle forældre til at følge en almin-
delig skoledag. Datoerne for skoleåret 
2017/2018 er tirsdag den 31. oktober 
2017 og onsdag den 7. marts 2018. 
Passer en anden dato bedre, er man 
altid velkommen til at kontakte klasse-
læreren for en anden aftale. 

Skolernes motionsløb 
Fredag i uge 41 deltager skolerne over 
hele landet i dette løb, som Hjerte-
foreningen står som initiativtager til. 
 
Skolestart 
0. - 6. klasse møder mandag den 14. 
august kl. 08.30-14.15. 
 
Sundhedsplejerske - skolelæge 
skolepsykolog - talepædagog 
Skolen samarbejder med Hedensted 
kommunes sundhedsforvaltning samt 
kommunens psykologiske rådgivning, 
hvis opgave det er at tilse eleverne for 
at sikre dem de bedste muligheder for 
at udvikle sig. Dette vil altid foregå i 
samarbejde med såvel hjem som  sko-
le. 
Eleverne kommer efter de gældende 
regler til helbredskontrol, synsprøve og 
sundhedssamtale. I øjeblikket har kom-
munen ikke nogen skolelæge, hvorfor 
man bliver nødt til at benytte hjemmets 
egen læge. Skolens sundhedsplejerske 
Dorte Davidsen træffes telefonisk i 
sundhedsforvaltningen, Rådhuset, Niels 
Espesvej 8, 8722 Hedensted på tlf. 
7974 1364 på onsdage kl. 08.30 - 
09.30. 
Vejlefjordskolen er med i kommunens 
forebyggende tandplejeordning, som 
omfatter de yngste klasser.  
 

Sne 
I vintertiden må sneboldkamp kun fore-
gå på græsplænerne.  Fliserne må ikke 
benyttes til glidebane. Hvis kælk med-
bringes, er det på eget ansvar. 
 

Spisning 
Spisning foregår i egen klasse. De yng-
ste elever har en spisepause midt på 
formiddagen. Skolen forventer, at ele-
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Vejlefjordskolen 15 
8721 Daugård 
Tlf. 7589 5202 

 

 Vuggestue 
 Børnehave 
 Grundskole 0.-10. kl. 
 Efterskole 8.-10. kl. 
 Gymnasium 


