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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.  

 

8. klasse følger 6.-7. klasse i de dage hvor 9. klasse er til prøve. 

 

Nyt fra børnehaven 

Mandag:  Førskolegruppen tager i skolen og har skolegruppe. 

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

bogbussen. 

Onsdag:  Førskolegruppen tager i skolen og får læst høj af deres læsevenner. Vi laver æbler med kanel 

sukker på bål. 

Torsdag:  Vi tager på tur til Blochsgaard Naturcenter. 

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

 

Foredrag med Sanni Maria Pedersen Korsgaard 

Vi håber I har sat et stort kryds i kalenderen den 11. maj fra kl. 16.30-18.00, hvor Sanni Maria Pedersen 

Korsgaard kommer og holder foredrag for os. Det sker i skolens bibliotek. Birgitte og Anni hørte hende for 3 

år siden i Esbjerg og kan varmt anbefale hende. 

Sanni er uddannet pædagog og kandidat i pædagogisk psykologi. Hun har arbejdet som naturpædagog i en 

udflytterbørnehave, freelance konsulent i bl.a. DLO samt skribent, anmelder, oplægsholder og er nu ansat i 

Børn, Natur og Miljø i afdelingen for bæredygtig udvikling i Københavns Kommune. 
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Sanni var en del af mastergruppen, der udarbejdede den styrkede pædagogiske læreplan og sad i 

arbejdsgruppen for læreplanstemaet ”natur, udeliv og science”. 

Hun har en stor viden om, hvorfor det er så godt for børn at være ude i naturen. Det har hun skrevet om i 

bogen ”SÆT SPOR. Natur, udeliv og science i børnehøjde”. 

Til forældremødet forud for vores sommerfest vil vi drøfte foredraget. Vi håber du får passet børnene og 

tager din kæreste/ven/ægtefælle med til foredraget med Sanni. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 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. I skolens bibliotek. 

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/
https://www.blaabjergfriskole.dk/om-skolen/skema/

