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Sundhedsuge 

I uge 6 har vi sundhedsuge. Det er den enkelte klasselærer, der står for undervisningen og temaerne kan 

være meget varierende, ex: kroppen, motion, søvn, mobning, seksualundervisning og meget mere. 

  

Du vælger selv 

Onsdag den 8. februar tager 6. og 7. klasse sammen med Martin og Jørn til ’Du vælger selv’. Det foregår på 

Campus i Varde – kl. 12.20-15.45. Klaus kører derud. Eleverne bliver kørt hjem (eller til skolen), medmindre 

de bliver afhentet i Varde af forældrene. 

Der er yderligere info på Yammer til 6.-7. klasses forældre. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

Ifølge skolens vedtægter ansættes (og afskediges) skoleleder af generalforsamlingen efter indstilling af 

bestyrelsen. Derfor er skolekredsen (forældre og andre medlemmer) indkaldt til ekstraordinær 

generalforsamling mandag den 20. februar kl. 19.00. Det foregår i biblioteket. 

Dagsorden er udsendt på Yammer. 

 

Nyt fra børnehaven 

Hold da op, vi har været ramt af sygdom hos vores søde børn – nu håber vi det var det!      

I Naturbørnehaven arbejder vi stadig med temaet: Krop, sanser og bevægelser – vi smager og lugter til ting, 

føler på ting med bind for øjnene, eller i en pose. Vi laver motorikbaner – og giver den gas i hallen. Vi har 

bøger om kroppen, som vi har lånt på biblioteket. Vi er alle meget optaget af emnet.  

 

Mandag:  Vi laver fastelavnspynt –husk vi har fastelavnsfest mandag i uge 8.  

Tirsdag: De ældste går i skolegruppen og vi får besøg af bogbussen. 

Onsdag: Vi arbejder med Bamsevenner. 

Torsdag: Vi går på en lille tur. 

Fredag: Vi går i hallen og giver den gas – og gør rent hos dyrene.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

 

6.-10. februar Sundhedsuge  

11.-19. februar Vinterferie 

27. februar-3. marts Fagfordybelse 6.-9. klasse 

28. februar Bestyrelsesmøde kl. 19.00  

1.-3. marts Fagfordybelse beg.-5. klasse 

11. marts Træf – kl. 8.30-12.00 

27.-31. marts Innovativt projekt – for alle  

1.-10. april Påskeferie 

17.-21. april Introkurser for 8. klasse 

2.-10. maj Skriftlige prøver 

5. maj St. Bededag 

18.-19. maj Kr. Himmelfartsferie 

23. maj Mundtlige prøveperiode begynder 

26. maj Børne Musikfestival, Outrup  

29. maj 2. Pinsedag 

10. juni Træf – kl. 8.30-12.00  

 

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/

