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Julemarkedet er i år mere end de traditionelle boder og tilbud. Læs om det her! 

 

 

Frisørsmykkeriet 

Vi i Frisørsmykkeriet vil elske at vise jer, hvad vi har brugt 

Fællesugen på. Vi har siddet og hygget os med perler og 

flettet hår. Smykkerne sælges fra vores arbejdende 

værksted og man kan få fletninger helt gratis –man må 

dog gerne give et bidrag til værkstedets Kaffekasse ;-) 

 

 

 

 

 

 

Børnepasning/juleklip 

Hos os vil der være mulighed for børnepasning, mens man 

som voksen går rundt og kigger. Det vil koste 10 kroner. I 

værkstedet vil der være forskellige aktiviteter, såsom 

juleklip, julefilm, computerspil, brætspil osv. Vi befinder 

os i det nye innovationslokale ved siden af 

begynderklassen.   

 

 

 

 

 

Julepynt 

I vores lille bod kan du købe forskelligt julepynt. I 

Fællesugen fik vi malet, limet, flettet og meget mere. 

Kom og se vores bud på julepynt og køb gerne noget 

med hjem. Vi tager imod jer i 2.-3. klasse. 
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Juletivoli 

I juletivoli vil der være mulighed for at være aktiv inde i 

biblioteket eller lave noget hyggeligt og roligt inde i 

SFO’en. Inde i biblioteket vil man kunne prøve forskellige 

aktiviteter såsom flødebollekast, kæmpe klodsmajor, 

fiskedam mm. Og inde i SFO’en vil der være mulighed for 

at bruge tiden på et brætspil eller lave lidt julepynt. 
 

 

 

 

 

 

Drillenisser  

Kom og oplev friskolens drillenisser – de vil løbe rundt blandt 

alle boderne på julemarkedet. Drillenisserne har hver deres 

personlighed, nissenavn og påklædning – man ved aldrig, 

hvad de kan finde på af spas og løjer. Måske du er heldig at 

møde Bjergi, Rita, Gammel Nisse eller en af de mange andre 

drillenisser? De er SÅ søde og sjove! Julens allerførste pakke, 

du måske finder i lommen af din frakke! 

 

 

 

 

 

 

 

Madboden 

I vores madbod byder vi på vi masser af lækkerier: 

Børneglögg, varm kakao, æbleskiver, kanelkage, risengrød, 

tarteletter med hønsekød og veganske tarteletter, 

brændte mandler og saltmandler.  

Kom og smag vores lækre ting og sager       
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Overskuddet 

Overskuddet fra årets julemarked går til to ting. Etablering af 

• Klatre og motorikbane, som skal være mellem børnehaven og Solhytten parallelt med Skråvejen. 

• Et nyt kreativt værksted på skolen. 

 

 

Praktiske oplysninger 

 

Coronapas 

Kræves af alle over 15 år. Skal vises ved indgangen. 

 

Program 

Skolebørn møder kl. 9.30 i boder/værksteder. 

Julemarkedet åbner kl. 10.00. 

Julemanden kommer kl. 14.30. 

Koret optræder kl. 14.50. 

Markedet lukker kl. 16.00. 

Børn hjælper med oprydning til kl. 16.20. 

Det bliver en lang dag, men eleverne skal ikke være på ”arbejde” hele dagen. Ca. halvdelen af tiden vil de få 

mulighed for at besøge de andre ting, der sker på julemarkedet. 

 

Busrute 

Busruten for julemarkedsdagen er udsendt sammen med nyhedsbrev i uge 46. 

 

Eleverne skal medbringe 

Madpakke og drikkedunk. Mad og drikke kan også købes på stedet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

26. november Juleklippedag  

27. november Julemarked - skoledag med mødepligt for alle fra 9.30 - 16.20 

6. december Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

13. december Lucia og jule-syng-sammen fra 16.30 - 18.30 

16. december Tur til Flensborg med 5.-9. klasse. Forventet hjemkomst ca. 16.30 

21. december Juleafslutning - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem 

22. december-3. januar Juleferie 

4. januar Klasselærerdag - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem 

10.-14. januar Termins- og øveprøver for 8.-9. klasse 

17.-21. januar Projektuge for 7.-9. klasse 

19.-21. januar  Projektuge for 6. klasse 

19.-21. januar Læsedage for beg.-5. klasse 

20. januar 
Læsemarathon med overnatning for 3.-5. klasse, som har skolefri 

fredag. 

26. januar 
Møde mellem alle lærere, alle forældre og bestyrelsen.  

Temaet er: Hvilken skole ønsker vi i fremtiden? 

7.-11. februar Sundhedsuge 

12.-20. februar Vinterferie 

Kalender for skoleåret og ferieplan kan ses på www.blaabjergfriskole.dk under menupunktet ”Det sker”. 

Skema og andre vigtige dokumenter 

Skoleskema, nyhedsbreve, årskalender, busplan mm. kan findes på vores hjemmeside. Hermed link til 

skoleskemaet: https://www.blaabjergfriskole.dk/om-skolen/skema/  

http://www.blaabjergfriskole.dk/
https://www.blaabjergfriskole.dk/om-skolen/skema/

