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Stausø d. 2.2.2023 

 
Kære medlemmer af Blåbjerg Friskole & Naturbørnehaves skolekreds. 
 

Tak for jeres opbakning og støtte i året, der er gået. Det har været dejligt igen at kunne have et 
normalt skoleår, uden hjemmeundervisning, restriktioner m.v. 
 

I 2022 har naturbørnehaven fungeret næsten normalt. Frisk luft og udeliv har både børn og voksne 
fået i store mængder. I løbet af en almindelig uge oplever børnene at: passe dyrene, lave bålmad, 
tage på ture og de leger rigtig meget på vores gode og store legeplads. Det har været et år med 
udfordringer, men heldigvis har vi ansat en ny leder i børnehaven, der kommer med meget 
erfaring og gå-på-mod til at udvikle børnehaven. 
Der arbejdes i øjeblikket med etablering af en småbørnsgruppe (vuggestue) i børnehaven, der 
efter planen skal starte d. 1.august 2023. 
 

I skolen er vi stolte over, at vi har gennemført næsten alle planlagte aktiviteter i 2022. Vi har haft 
terminsprøver for 8.-9. klasse, fagfordybelse med fokus på innovative projekter, almindelig 
fagfordybelse, folkeskolens skriftlige og mundtlige prøver, skolen i skoven i uge 23 (beg.-8.kl.), 
idrætsdag, naturdag, erhvervsuddannelsernes dage for 8.-9., klasse, lejrskoler, idrætsdag, 
naturvidenskabelig uge, fællesugen med fokus på julemarkedet og produktion af varer/oplevelser 
til egne boder og Julemarkedet.  
 

Julemarkedet blev en succes. Mange frivillige voksne fra skole- og forældrekreds bidrog. Stor tak til 
dem! Det bidrog også til, at overskuddet blev det største nogen sinde på over 40.000 kr. 
Overskuddet går til på sigt at etablere en ”klatre-/motorikbane” ved Solhytten til gavn for alle børn 
i børnehave og SFO. 
 

På skolen er der ansat en ny lærer til bl.a. begynder – 1.klasse, der samtidig varetager 
madkundskab. Desuden ansætter vi en ny skoleleder, da den tidligere fik nyt job pr. 1. december. 
Trivslen blandt elever og personale er rigtig god, så vi ser fortrøstningsfuldt fremad med håbet om 
at kunne tiltrække flere børn til skole og børnehave. 
 

Vi håber, at I fortsat vil følge og støtte Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave. Det kan I bl.a. gøre 
som medlem af støttekredsen. Se beskrivelsen i mailen.  
 

Med venlig hilsen 
 
Christian Kirchheiner    Jørn Frans Christensen 
Bestyrelsesformand    Konst. skoleleder


