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Velkommen 

Vi byder velkommen til Emilie Færch Hartvig, som er begyndt i 2. klasse. Vi opfordrer alle til at tage godt 

imod Emilie og hendes familie. 

 

Skal dit barn eje sin egen bærbare computer? 

Skolen opfordrer hermed til at eleverne fremover selv køber og ejer deres skolecomputer.  Fordelene ved 

at eleven ejer sin egen computer er mange.  Blandt andet må den tages med hjem. Det kan være meget 

praktisk i forhold til lektielæsning og andre ting. En 

anden fordel kan være at der passes bedre på 

computeren.  

Skolen vil stadig stille Office365 til rådighed. 

  

Skolen står overfor at skulle indkøbe nye bærbare og vi 

har fået et rigtig godt tilbud, som vi gerne vil dele med 

jer. En bærbar med gode specifikationer som samtidig 

har en størrelse, der gør det let at have den i tasken.  I 

kan læse mere om tilbuddet og bestille det ved at følge 

dette link: Lenovo Thinkbook 14. 

 

Firmaet opfordrer til at bestille inden den 26. maj 2022. Firmaet har ikke oplyst hvor længe tilbuddet 

gælder. 

 

Hvilken skole ønsker vi i fremtiden? 

Vi har brug for alle voksne, når fremtidens skole skal planlægges. 

Sæt derfor kryds i kalenderen onsdag den 18. maj fra kl. 19.00 - 21.30, hvor vi debatterer det i skolens hal. 

Af hensyn til planlægning af processen er der tilmelding til arrangementet. I modtager en besked i hele 

netværket på Yammer, hvor der er vedhæftet en folder med oplysninger om mødet. Børnene har den 

samme folder med hjem. Kig i tasken. Så har I et eksemplar i papir. Tilmeldingsblanket findes på sidste side. 

Der er tilmeldingsfrist mandag den 16. maj. 

 

  

https://laptops.dk/lenovo-thinkbook-14-p1579


 NYHEDSBREV 
 

Uge 19              Den 12. maj 2022 

 

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

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

 

Nyt fra børnehaven 

Vi ønsker Andrea tillykke med de 4 år den 17. maj og David tillykke med de 3 år den 19. maj. 

 

Mandag: Skolegruppe. 

Tirsdag: Cykledag for skolegruppen. Bogbussen kommer på besøg. 

Onsdag:  Pia holder fri - Else er vikar. Bålmad: Pandekager. Møde i skolens hal. Hvilken skole ønsker vi i 

fremtiden? Det er kl. 19 – 21:30. 

Torsdag:  Tur til Blåbjerg stenen. 

Fredag:  Legetøjsdag. Vi går i hallen samt gør rent ved dyrene. 

 

Sæt X i kalenderen, den 3. juni er der musikfestival og den 20. juni er der sommerfest. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

13. maj St. Bededag 

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

bestyrelse og lærere. Afholdes i skolens hal fra 19.00 - 21.30. 

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 

8. august 1. 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/  
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