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Afslutning i skolen 

Vores traditionelle afslutning med grill, hygge, taler og sange torsdag eftermiddag og aften inden 

sommerferien kan ikke gennemføres. Afslutningerne skal holdes klassevis, så vi ikke bliver for mange.  

 

Vi holder afslutningerne i samlæsningerne efter følgende plan: 

B.-1. mandag d. 22. juni kl. 17.00 – 18.30. Fra skolen deltager Johanne og Line. 

2.- 3. mandag d. 22. juni kl. 18.30 - 20.00.  Fra skolen deltager Johanne og Line. 

4.- 5. onsdag d. 24. juni kl. 17.00 - 18.30. Fra skolen deltager Karina og Frands. 

6.- 7. torsdag d. 25. juni kl. 17.00 - 18.30. Fra skolen deltager Martin og Rasmus. 

8. - 9. torsdag d. 25. juni kl. 20.00 - 21.30. Fra skolen deltager Lykke og Frands. 

Mere information følger på Yammer. 

 

I forbindelse med skoleafslutninger skal vi oplyse flg.: 

Man må ikke møde op, hvis man har symptomer på COVID-19. Afstandskravene på 1 meter ved almindeligt 

samvær, 2 meter ved tale (den der holder tale), og sang og bevægelsesaktivitet skal overholdes. Alle skal 

vaske hænder ved ankomst til skolen. 

 

Korte skoledage i uge 26 

Alle ugens  skoledage er korte i den sidste uge inden sommerferien. Bussen kører hjem kl. 13.25. 

 

Generalforsamling 

Der indkaldes til generalforsamling mandag d. 17. august kl. 19.00. Indkaldelse følger. 

 

Træf - Aflyst! 

Træffene tirsdag d. 23. juni og lørdag d. 27. juni er aflyst. Coronatidens fokus på rengøring og hygiejne har 
medført, at vi ikke har det samme behov for rengøring. Mon ikke de berørte godt kan finde andet at bruge 

dagene på 😊  
 
 

Rejser til udlandet 

Hvis en familie vælger at rejse til et land eller et område, som frarådes af udenrigsministeriet, skal 

barnet/børnene ved hjemkomst være i karantæne i 14 dage, inden start i skole eller børnehave. For 

skolebørns vedkommende kan man ikke forvente at skolen tilbyder fjernundervisning.  
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Nyt fra børnehaven 

Det gode vejr er skønt, og vi nyder det. Det er dejligt, at I sender kasket og solhat med jeres børn, så tak for 

det. 

Samu har fødselsdag d.20. juni. Vi ønsker et stort tillykke med de 4 år. 

Vi har lavet en heks, og på tirsdag fejrer vi Sct. Hans og sender heksen afsted. Vi har snakket med børnene 

om hvilken højtid Sct. Hans er. Det var lidt svært at sætte tungen i de rigtige folder, så det blev til ”skam 

Johannes aften” og ”Mor heksen aften”  

Så er der lidt nye tiltag, og heldigvis til det bedre, idet vi nu tilbyder børnene morgenmad, formiddagsfrugt 

og eftermiddagsmad. Vi tilbereder det, og serverer det for børnene. Dermed undgår vi 20 små grabber 

nede i skålen. Fra mandag skal børnene kun have madpakke og drikkedunk med. 

Glemte sager hænger ved opslagstavlen i gangen - tag et kik her inden ferien. 

D.25. juni kl. 14 har vi ”Spark ud dag” for de kommende skolebørn. Når vi har ”sparket” børnene over lågen 

er der kaffe/kage og is til børnene.  Til alle øvrige er der sommerkaffe, når I henter jeres barn. I år bliver det 

sådan vi ønsker hinanden “god sommer”. Grillfesten og hyggen vil vi ikke undvære, så vi udsætter det til 

efter sommerferien, hvor alle selvfølgelig er velkomne. 

 

SFO tilmelding / afmelding næste skoleår - bemærk deadline  

Hvis et barn har været tilmeldt SFO frem til slutningen af dette skoleår, fortsætter det automatisk i SFO i 

skoleåret 2020/2021 på samme modul, medmindre vi får besked om andet senest d. 26. juni.   

Barnet kan gå i SFO til og med 5. klasse.  

Børn i begynder til 3. klasse, som skal køre med skolens bus hjem, skal være tilmeldt SFO, og vente på 

bussen her. 

 

 

 

God weekend! 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

22. juni 

Afslutning for dette skoleår 

B.-1. kl.: 17.00 - 18.30 

2.- 3. kl.: 18.30 - 20.00 

23. juni Træf - Aflyst! 

24. juni Idrætsdag for alle 

24. juni 
Afslutning for dette skoleår 

4.-5.kl.: 17.00 - 18.30 

25. juni ”Spark ud dag” i børnehaven 

25. juni Naturdag for beg.- 6. klasse. Rengøring 7.- 9. klasser 

25. juni 

Afslutning for dette skoleår 

6.-7. kl.: 17.00 - 18.30 

8.-9. kl.: 19.00 - 20.30 

26. juni Sidste skoledag 

27. juni Træf - Aflyst! 

27. juni - 11. august Sommerferie 

12. august 

Første skoledag efter sommerferien. Dagen starter 8.35 og slutter kl. 13.25. 

Herefter kører bussen hjem. 

Begynderklassen møder kl. 12.00 denne dag, og får en særlig velkomst. 

17. august Generalforsamling kl. 19.00. 

Kalender for skoleåret og feriekalendere kan ses under ”DET SKER” på www.blaabjergfriskole.dk  

 

 

  

http://www.blaabjergfriskole.dk/
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Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sygdom 

 

 
Hvornår må børn komme i 

børnehave eller skole? 

Børn må komme i skole og 

børnehave når de ikke har 

symptomer på sygdom. Det betyder, 

at hvis man har symptomer på 

sygdom, skal man blive hjemme, 

indtil man er rask. Regeringen har 

truffet beslutning om, at børn der 

bor i husstand med en person påvist 

med COVID-19 ikke skal komme i 

skole eller børnehave. I forhold til 

COVID-19 betragtes man som rask, 

når der er gået 48 timer, efter 

symptomerne er ophørt. Herefter 

må man komme i skole igen. 

 

Hvornår er man syg? 

Man vurderes som syg, når der er 

symptomer på sygdom, også ved 

milde symptomer på sygdom. Det 

betyder, at man ved symptomer på 

sygdom skal blive hjemme fra 

børnehave eller skole.  

Ved sygdom opstået i børnehave 

eller skolen 

Hvis et barn får symptomer på 

sygdom, mens de er i børnehave 

eller skole, skal de hurtigst muligt 

tage hjem og blive der, indtil 48 

timer efter de har haft sidste 

symptomer. Hvis en person, der har 

været i børnehave eller skole, 

konstateres smittet med COVID-19, 

skal børnehave eller skoles 

informeres om det, med henblik på 

at de personer, den pågældende har 

været i nær kontakt med, 

informeres. Nære kontakter skal 

efterfølgende være særligt 

opmærksomme på sygdomstegn og i 

endnu højere grad følge de generelle 

råd om god hygiejne, men de må 

som udgangspunkt gerne må møde 

op i børnehave eller skolen.  

 

Hvis en i husstanden er påvist med 

COVID-19 

Det anbefales, at personer med 

påvist COVID-19 i så høj grad som 

muligt isolerer sig i hjemmet væk fra 

andre i husstanden og ikke har fysisk 

kontakt med personer i hjemmet, jf. 

generelle råd til dig, der har tegn på 

sygdom. 

Personer, der forlader husstanden, 

skal vaske hænder lige inden 

hjemmet forlades. Regeringen har ud 

fra et forsigtighedsprincip truffet den 

beslutning, at børn, der bor i 

husstand med en person, der er 

påvist med COVID-19, ikke skal 

komme i børnehave eller skole. 

 

 

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19 

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 

fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund 

af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021. 

COVID-19 fripladstilskud kan søges til: 

a. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske 

forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19 
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b. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, 

og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst 

eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19. 

 

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge. 

 

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på 

forældrebetalingen.  

Ansøgningsskema og vejledning er udsendt med nyhedsbrevet i uge 22. Materialet findes også printet på 

skolens kontor, hvor det kan hentes.  

 

Udfyldte skemaer skal afleveres til skolens kontor i god tid, så vi kan indsende ansøgningsskemaer senest d. 

10. i en måned. 

 

 


