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Termins- og øveprøver for 8.-9. klasse i uge 2 

Eleverne i 8.-9. kl. skal i uge 2 have terminsprøver. Der vil komme et skema på Yammer for ugen. Undgå 

venligst tandlæge- og lægebesøg i disse dage. Eleverne har fri efter prøverne og må tage hjem. 

 

Projektuge i uge 3 

8.-9. kl.: 

Vi har valgt overemnet “Verden omkring os”, og vi skal alle finde ud af hvilket delemne vi hver især vil 

arbejde med, og vi skal have formuleret en problemformulering, før ugen går i gang. Derfor er vi alle 

allerede mentalt i gang med projektugen. Projektugen plejer at være en dejlig uge, hvor eleverne 

undersøger og fordyber sig i en selvvalgt problemstilling, og hvor de arbejder meget selvstændigt. Der er 

fremlæggelser mandag i uge 4.  

 

6.-7. kl.: 

I uge 3 (onsdag, torsdag og fredag) skal 6.-7. klasse igennem et projektforløb, hvor de skal arbejde med at 

løse en selvvalgt problemstilling ud fra et fælles overemne. Arbejdet vil foregå i grupper. Overemnet bliver 

valgt i kommende uge. 

 

Læsedage for begynder-5. klasse i uge 3 

Igen i år har vi læsedage for de yngste elever.  Som andetsteds skrevet er vi desværre nødt til at aflyse selve 

overnatningen for 3.-5. klasserne, vi kommer stærkt igen, når Corona forlader os. Skema kommer senere. 

Fredag tager hele yngstegruppen til Varde Bibliotek - indenfor normal undervisningstid. Vi spiser 

madpakker på biblioteket - så inden købemad denne dag. 

 

Beg.-1. kl.: 

Vi har fokus på eventyr. Eleverne skal genfortælle eventyrerne som stopmotion-film. Stopmotion kaldes 

også flyttefilm, fordi filmene består af en række billeder, hvor der fra billede til billede er flyttet en smule 

på de figurer, der optræder. Eleverne skal udarbejde deres egne figurer og scener ud af skotøjsæsker og 

meget mere.  

 

2.-3. kl.: 

Vi har fokus på læseteater og faglig læsning. I læseteateret bliver der udleveret nogle læsestykker med 

replikker, som eleverne skal øve sig på - og læse stykket sammen, som et teater. Derudover bliver der faglig 

læsning. Vi får også målt læsehastigheden. 
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4.-5. kl.: 

Vi skal især have fokus på faglig læsning, vi har valgt natur og teknologi samt dansk. Biblioteket har pakket 

en læsekasse efter børnenes egne ønsker. I løbet af ugen vil børnene endnu engang få målt deres 

læsehastighed, ligesom de skal evaluere egne læseteknikker. 

 

Nyt fra børnehaven 

Vi håber I har haft en dejlig juleferie og er kommet godt ind i det nye år. 
 
Vi ønsker: 
Jacob tillykke med de 5 år den 24. december, 
Hans Henrik tillykke med de 4 år den 24. december, 
Laust tillykke med de 5 år den 4. januar. 
 
Velkommen til Julie (Jacobs lillesøster), som er startet i børnehaven den 4. januar. Vi håber I vil være med 
til at tage rigtig godt imod hende og hendes familie. 
 
Mandag:  Skolegruppen starter op igen. Vi begynder at øve bogstaver. 
Tirsdag:  ”Svømning” se besked på Yammer. Vi får besøg af skolebussen. 
Onsdag:  Vi laver suppe over bål. 
Torsdag:  Vi tager på tur til Blåbjerg-stenen. 
Fredag:  Vi gør rent ved vores dyr. 
 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

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

17. januar Bestyrelsesmøde  

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. AFLYST 

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 

22. februar Bestyrelsesmøde 

28. februar-4. marts Fagfordybelse for 6.-9. klasse 

2.-4. marts Fagfordybelse for beg.-5. klasse 

28. marts-1. april Fagfordybelse - innovativt projekt for alle 

6. april Bestyrelsesmøde 

20. april Generalforsamling 

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/

