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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 og aflevere den på kontoret senest den 31. august 2022. 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. 

  

Forældremøder  

Beg.-5. klasse:   

Forældremøde onsdag den 31. august. Skolebestyrelsen er med. Der bliver udsendt invitationer 

på Yammer, hvor der kommer nærmere info.   

   

6.-9. klasse:   

Der er forældremøde tirsdag den 30. august. Skolebestyrelsen og UU-vejlederen er med, så det er vigtigt, at 

I kommer. Der bliver udsendt invitationer på Yammer, hvor der kommer nærmere info.    

 

Go´ mad til børn 

Varde Kommune tilbyder skolemad til børn. Børnene har fået en flyer. Læs mere på www.netskolemad.dk 

 

Lejrskoler 

Begynder-6. klasse: 

Lejrturen for begynder-6. klasse går til Århus, hvor vi skal bo på Århus Friskole. Vi tager afsted onsdag den 

7. september fra Varde Station kl. 8.44 og ankommer til Varde Station fredag den 9. september kl. 14.00. 

Elevbetalingen er 300 kr., som opkræves med september måneds opkrævning.  

Forældre til børn i begynder og 1. klasse kan tage med, hvis de har tid og lyst til at spille rollen som 

skoletante/-onkel for alle børn. 

7.-9. klasse: 

Turen går til Hamburg. Vi skal rejse fra Varde Station mandag den 5. september kl. 7:40 og er tilbage igen 

fredag den 9. september kl. 14.32 på Esbjerg Station. Vi skal bo på instant Sleep Backpackerhostel. 

Elevbetalingen er 1.400 kr., som opkræves med september måneds opkrævning. Betalingen kan evt. deles i 

flere rater. Flere oplysninger følger. 

 

 

 

 

http://www.netskolemad.dk/
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Nyt fra børnehaven  

Mandag: Vi tager til Blåbjerg stenen. 

Tirsdag: Bogbussen kommer på besøg. Båldag: Kylling og karry suppe. 

Onsdag: Vi leger hjemme. 

Torsdag: Vi går en tur i lokalområdet. 

Fredag: Vi gør rent ved dyrene. Vi går i hallen og bruger lidt energi. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 

Kalender   

30. august Forældremøder 6.-9. klasse fra kl. 17.00 – 19.00. 

31. august Forældremøde b.-5. klasse fra kl. 17.00 – 19.00. 

5. - 9. september Lejrskole for 7.-9. klasse. Turen går til Hamburg. 

7.-9. september Lejrskole for b.-6. klasse. Turen går til Århus. 

14. eller 15. september Erhvervsskolernes dag for 8. og 9. klasse. 

21. september Du vælger selv 8. klasse. 

26. - 30. september Naturvidenskabelig uge 6.-9. klasse. 

4. oktober Bestyrelsesmøde kl. 19.00. 

14. oktober Skolernes Motionsdag. 

15.-23. oktober Efterårsferie. 

 

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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