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Velkommen 

Vi byder velkommen til Smilla, Alfred og Noah, som er startet i henholdsvis 1., 4., og 7. klasse.  

Vi byder også velkommen til Charles, som prøver hvordan det er at gå i vores 5. klasse.  

Vi opfordrer alle til at tage godt imod dem og deres familier. 

 

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/  

 

Fripladstilskud - HUSK at søge - Søg, hvis I er i tvivl! 

Det er nu blevet tid til at ansøge om fripladstilskud til skole og SFO-betalingen. Det gøres ved at udskrive 

blanketten vedhæftet denne besked, udfylde den og aflevere den på kontoret senest tirsdag den 31. august 

2021. Har I ikke mulighed for selv at udskrive blanketten, kan den i stedet hentes på kontoret. Bemærk at 

der søges om både skole og SFO på samme blanket. Bruger dit barn ikke SFO, skal der naturligvis ikke kryds 

i dette felt. 

 

Lejrskoler i uge 38 

Vi er meget glade for den betydning vores årlige lejrskoler har for skolen og fællesskabet i klasserne. 

Derfor tager vi alle på lejrskole i uge 38.  

 

Begynder-3. klasse - 22.-24. september:  

Vi har valgt at tage en tur til Randers med de yngste. Allerede nu kan vi nævne, at vi skal med tog - til og fra 

Randers, overnatte på Randers Lille Skole og besøge Randers Regnskov. 

I vil høre nærmere mht. program og aktiviteter på forældremødet den 1. september.  

 

4.-5. klasse - 22.-24. september: 

Vi skal med Klaus’ bus til Oksbøl.....på Als       Vi tager afsted onsdag morgen og kommer hjem ved 15-tiden 

fredag. Programmet indeholder bl.a. tur til Danfoss Universe og besøg på en tysk friskole. Vi skal bo på en 

kæmpe dansk friskole, hvor vi får masser af udendørsarealer at boltre os på. I vil høre nærmere mht. 

program og aktiviteter på forældremødet den 1. september. 

 

6.-7. klasse - 21.-24. september: 

Turen går til solskinsøen Bornholm. Vi har endnu engang været så heldige, at vi kan bo på Svaneke friskole. 

Der er planlagt en masse spændende oplevelser og aktiviteter, som vil blive præsenteret på forældremødet 

https://www.blaabjergfriskole.dk/om-skolen/skema/
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tirsdag d. 31.8., samt andre praktiske informationer.  Vi glæder os til en superfed og lærerig 

rystesammentur!  

 

8.-9. klasse - 20.-24. september:  

Vi skal til vores vidunderlige hovedstad København. Sammen med eleverne lægger vi en plan for de steder 

vi vil se, og for de ting vi ønsker at opleve med hinanden. Vi skal bo på Bording Friskole, som ligger i Kbh. Ø. 

Praktiske informationer og planen for turen kommer i Yammer, når vi ved klar besked. Vi håber, vi får en 

hyggelig, lærerig og ekstra-fantastisk Københavnertur med vores ældste elever :-) 

 

Opkrævning for lejrskoler 

Med opkrævningen af skolepenge for september er også opkrævning af betaling for lejrskoler. 

 

Beg.-5. klasse: 200 kr., som sidste år 

6.-7. klasse: 600 kr., som sidste år 

8.-9. klasse: ca. 750 kr.  

 

Julemarked mm 

Årets julemarked bliver noget anderledes i år end vi er vant til for vores elever.  

Julemarkedet bliver en skoledag med mødepligt og finder sted lørdag den 27. november.  

Fordi vi har en skoledag i november, forlænger vi juleferien med en dag, så første skoledag i 2022 bliver 

tirsdag den 3. januar. For de yngste elever er der mulighed for pasning i SFO. 

 

Nyt fra børnehaven 

Så er alle børnene ved at være tilbage i børnehaven igen efter sommerferien. Vi håber, I har haft en dejlig 

ferie. Stor tak til alle jer, som i ferien har passet vores have og dyr, de har haft det rigtig godt. Der vil snart 

blive hængt en ny seddel til pasning af dyr i garderoben. 

I forhold til Corona er kun få retningslinjer, som vi skal hjælpe hinanden med at huske: Hygiejne, vi skal 

stadigvæk huske at vaske/spritte fingre inden vi kommer ind i børnehaven. Og hvis dit barn er sygt/har 

feber, skal barnet blive hjemme. 

Stort tillykke til Elisa som blev 3 år den 16. juli. 

Velkommen til Emma og Olivia, som startede den 1. august. Håber, I vil være med til at tage godt imod dem 

og deres familie. 

Vores arbejdsplan har også få ændringer: Else vil være i børnehaven mandag og torsdag. Mandag og 

torsdag vil fremover være vores turdage. 
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Mandag den 16. august, har vi personalemøde, hvor vi vil planlægge, hvordan vores uger skal se ud 

fremover. 

Uge 33: Den kommende uge vil vi fokusere på, at mange har haft en lang ferie og at der er kommet nye 

børn til i flokken, så vi skal lige finde tilbage i børnehaven og finde hinanden igen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

23. august Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

31. august Forældremøde for 6.-9. klasse kl. 17.00 - 19.00 

1. september Forældremøde for beg.-5. klasse kl. 17.00 - 19.00 

20.-21. september Faglig fordybelse beg.-5. klasse 

20.-24. september Lejrskole 8.-9. klasse 

21.-24. september Lejrskole 6.-7. klasse 

22.-24. september Lejrskole beg.-5. klasse 

27. september - 1. 

oktober 
Naturvidenskabelig uge 6.-9. klasse 

7. oktober Håndboldkaravane for beg.-3. klasse - bemærk ny dato 

7. oktober Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

15. oktober Skolernes motionsdag - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem 

16.-24. oktober Efterårsferie 

25. oktober Skole-hjemsamtaler 8.-9. klasse 

27. og 28. oktober Skole-hjemsamtaler 6.-7. klasse 

4. november Åben skole kl. 15.00 - 17.30, herefter skolefest 

8.-12. november Fællesuge - Fokus på julemarked 

15. november Skole-hjem-samtaler 2.-3. klasse 

17. november Skole-hjem-samtaler 4.-5. klasse 

18. november Skole-hjem-samtaler beg.-1. klasse 

27. november Julemarked - skoledag med mødepligt for alle 

Kalender for skoleåret og ferieplan kan ses på www.blaabjergfriskole.dk under menupunktet ”Det sker”. 

http://www.blaabjergfriskole.dk/

