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Generalforsamling over Zoom 

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 22. april kl. 19.00 over Zoom, som meddelt jer i mail og på 

Yammer. 

Du kan tilmelde dig generalforsamlingen, ved at sende en mail til skolen@bfri.dk og skrive hvilken  

e-mailadresse, du ønsker at modtage linket og deltagerkoden til generalforsamlingen på.  

Ønsker begge forældre i et hjem at deltage, skal I tilmelde begge personer og logge på generalforsamlingen 

fra hver jeres computer, så begge kan stemme. Computerne kan ikke stå i samme rum, når videochatten er 

åben på mere end en. 

Deadline for tilmelding til generalforsamlingen er mandag d. 19. april, så tilmeld dig nu       

 (Deadline kan ikke overskrides!) 

 

Brobygning/introuge for 8.klasse 

I næste uge er der introuge for 8.-klasse (9.klasse har normal skoleuge) 

Det betyder, at der bliver holdt møde over Teams hver dag fra kl. 8:30-10:30 med gæstelærere fra 

ungdomsuddannelserne. 

10:30-11:40 er der pause 

Fra 11:40-14:35 gælder det normale skoleskema 

 

Nyt fra Naturbørnehaven 

Foråret er kommet, og det er nu tiden til, at vi igen kan komme på haletudsejagt. 

Tirsdag den 13. april pakker vi net og forstørrelsesglas mm. og tager med Klaus’ bus ud til Bjergsøen. 

Børnene skal være her kl. 9:00. Derefter kører vi derud og bruger hele formiddagen ved søen. 

Husk: Madpakke, drikkedunk, rygsæk og tøj efter vejret. Vi kører tilbage til børnehaven efter vi har spist 

madpakker. 

 

Kviktest   - Har du givet samtykke? 

Elever der er fyldt 12 år og ansatte bør kviktestes to gange ugentligt. 

Forældre skal give samtykke til elever mellem 12 og 14 år. Elever over 15 år bestemmer selv og forældre er 

orienteret på Yammer.  

Eleverne kan få samtykkeskema med hjem fra skolen til forældreunderskrift. De ligger også på Yammer til 

print. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

mailto:skolen@bfri.dk
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Kalender 

12. og 14. april Skolehjemsamtaler begynder til 5. klasse 

19. og 21. april Skolehjemsamtaler 6. til 9. klasse 

22. april Ordinær generalforsamling på Zoom 

30. april Store bededag 

3.  til 5. maj 

Folkeskolens skriftlige prøver for 9. klasse 

- Mandag d. 3.  

o kl. 9.00-12.30: FP9 Dansk, skriftlig fremstilling  

- Tirsdag d. 4.  

o kl. 9.00-10.00: FP9 Matematik uden hjælpemidler 

o kl. 10.00-13.00:  FP9 Matematik med hjælpemidler 

- Onsdag d. 5. 

o kl. 9.00-10.00: FP9 Dansk, retskrivning 

o kl. 10.00-10.30: FP9 Dansk, læsning 

27. maj Mundtlige prøver starter 

 


