
 NYHEDSBREV 
 

Uge 16              Den 22. april 2022 

 

∙ ∙ ∙ 
NÆRVÆR   |   FAGLIGHED   |   UDVIKLING   |   UDFORDRINGER   |   FÆLLESSKAB 

www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk ∙ Telefon 7525 6604 

 

Skriftlige prøver 

Folkeskolens skriftlige prøver for 9. klasse afvikles:  

 

Mandag den 2. maj  

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

 

Tirsdag den 3. maj 

• kl. 9.00-10.00: FP9 Matematik uden hjælpemidler 

• kl. 10.00-13.00:  FP9 Matematik med hjælpemidler 

 

Onsdag den 4. maj 

• kl. 9.00-10.00: FP9 Dansk, retskrivning 

• kl. 10.00-10.30: FP9 Dansk, læsning 

 

Alle prøver afholdes i SFO (ved siden af biblioteket). Mødetid: Senest et kvarter før prøven starter. 

 

 

Nyt fra børnehaven 

 

Mandag:  Førskolegruppen er aflyst. Anni har fri, Else er vikar. 

Tirsdag:  Førskolegruppen øver i at cykle i skolegården, HUSK cykel og cykelhjelm. Vi får besøg af 

bogbussen. 

Onsdag:  Førskolegruppen tager i skolen, hvor de får læst højt af deres læsevenner. Vi laver kylling på bål. 

Torsdag:  Vi tager til bjergsøen for at fange haletudser. 

Fredag:  Vi laver badutspring i hallen og gør rent ved dyrene. 

 

Solen er begyndt at få mere magt. Derfor skal vi igen beskyttes mod UV-strålerne. I børnehaven bruger vi 

appen UV-indeks til at se om UV-indekset er så højt, at jeres børn skal smøres med solcreme. Børnehaven 

har solcreme, som vi smører jeres børn med over middag. Børnene skal have solcreme på hjemmefra om 

morgenen. 

Som alle ved er april en drillemåned, den ene dag er kold og den næste dag er varm. Husk at tjekke op på 

om jeres børn har tøj med til alt slags vejr. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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 Kalender   

2.-10. maj Skriftlige prøver 

11. maj 
Foredrag: ”Hvorfor er natur vigtig for børn” fra 16.30 - 18.00 

v. Sanni Maria Pedersen Korsgaard 

13. maj St. Bededag 

18. maj 
Hvilken skole ønsker vi i fremtiden? Arrangement for forældre, 

bestyrelse og lærere. 

23. maj Mundtlig prøveperiode starter 

26. maj Kr. Himmelfartsdag 

30.maj-3. juni Skolen i skoven 

3. juni Demokratidag 

3. juni Børne Musikfestival i Outrup 

6. juni 2. Pinsedag  

11. juni Træf - kl. 8.30 - 12.00 

22. juni Naturdag for begynder-6. klasse, rengøring 7.-9. klasse. Fri kl. 13.25 

23. juni Idrætsdag. Fri kl. 13.25 

24. juni Sidste skoledag. Fri kl. 13.25 

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/
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