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Skolen i skoven - uge 22 

En hel uge hvor vi flytter undervisningen ud i naturen. Det er det ’Skolen i skoven’ i uge 22 handler om.  

Undervisningen er for alle elever fra beg.- 9. klasse. Vi skal alle til Blochsgård Naturcenter (Kærgård 

Plantage). Vi kører fra skolen, når Klaus’ bus er klar. 

 

Der er mulighed for at fylde frisk vand i drikkedunken ude ved Blochsgård, men vi opholder os ikke ved 

vandhanen, og derfor er en drikkedunk uundværlig. De skal også have en god madpakke og et penalhus 

med (med mindst en blyant i). Solcreme og evt. vabelplaster. Måske myggebalsam og antihistamin? 

Fornuftige sko. IKKE badesandaler       Fornuftigt tøj (evt. regntøj) og evt. skiftetøj. Vi skal være ude i 

naturen hele dagen. Det kan være mere eller mindre behageligt, alt efter oppakning. Der er ingen microovn 

      men der er et rigtigt toilet        

Det er ikke muligt at få skolemad om fredagen. 

 

Vi glæder os MEGET til en skøn uge i det grønne.  

 

Skema for ugen er vedhæftet.  

 

Demokratidag - den 3. juni 

I år har vi demokratidag fredag den 3. juni og det foregår i skoven (Blochsgård Naturcenter). Dagen er 

tilegnet aktiviteter der styrker elevernes demokratiske dannelse.  

 

Tur til WOW-park og Pædagogisk dag for lærerne 

WOW! Eleverne skal have en på opleveren! Fredag den 10. juni sender vi alle på tur til WOW-park. Klaus 

Sørensen, Caroline Schmidt og 4 bestyrelsesmedlemmer tager med børnene. På skolen efterlades øvrige 

lærere, som afholder pædagogisk dag og fordyber sig i planlægningen af næste skoleår. Flere oplysninger 

følger. 
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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. 

 

Nyt fra børnehaven 

Mandag:  Skolegruppe. Dagplejen kommer på besøg. 

Tirsdag:  Cykledag for skolegruppen. Bogbussen kommer på besøg. 

Onsdag:  Bålmad: Rabarberkompot fra eget bed og fladbrød. 

Torsdag:  Vi bliver hjemme og leger. 

Fredag: Gøre rent ved vores dyr. Musikfestival. Se vedhæftet besked, den samme som alle børnene har 

fået med hjem. 

 

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 

  

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

26. maj Kr. Himmelfartsdag 

30.maj-3. juni Skolen i skoven 

3. juni Demokratidag 

3. juni Børne Musikfestival i Outrup 

6. juni 2. Pinsedag  

9. juni Mundtlig prøve for 9. klasse - FP9 Engelsk 

10. juni Pædagogisk dag for lærerne - fællestur for alle elever 

11. juni Træf - kl. 8.30 - 12.00 

15. juni Mundtlig prøve for 9. klasse - FP9 Dansk 

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

22. juni Skoleafslutning fra kl. 17.00 

23. juni Idrætsdag. Fri kl. 13.25 

24. juni Sidste skoledag. Fri kl. 13.25 

25. juni-7. august Skolebørnenes sommerferie 

16.-31. juli Børnehaven holder sommerferie - er lukket 

1. august  Børnehaven er åben igen 

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/  

 

 

 

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

