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Naturvidenskabelig uge  

I uge 39 har 6.-9. klasse ’Naturvidenskabelig Uge’. Vores tema er ’Fremtidens by’. Vi arbejder med emnet 

hele ugen - og har fremlæggelser om fredagen.  

Mandag skal vi på virksomhedsbesøg til Outrup Biogas. 

Rasmus og Johanne er sammen med 6.-9. klasse hele ugen, Martin er med i enkelte lektioner. 

Skemaet for ugen er udsendt sammen med nyhedsbrevet for uge 37. 

 

IT-Kurser for ordblinde elever 

I dette skoleår vil Klaus Agerbo lave IT-rygsæk kurser for de ordblinde elever.  

Elever i 5. til 7. kl. får kurser i ugerne 46, 3, 17 og 24. 

Elever i 8. og 9. kl. får kurser i ugerne 40, 49, 8 og 12. 

Hvert kursus består af 1 lektion mandag, 1 lektion onsdag og 2 lektioner fredag. 

Forældrene får nærmere besked i elevens kontaktgruppe inden hvert kursus. 

 

Nyt fra børnehaven     

Efteråret er godt på vej og meget omskifteligt. Derfor vil det være dejligt, at der er noget forskelligt tøj i 

børnenes kurve/garderober. Regntøj, gummistøvler, termotøj og ekstra tøj fra yderst til inderst, da vi kan 

blive våde og kolde. Gerne hjemmesko, samt en tyk trøje også til når vi er indenfor. 

 

Mandag: Tillykke til Olivia og Emma som fylder 4 år i dag. Vi får besøg af dagplejen. 

Tirsdag: Bogbussen kommer på besøg. Bål dag: Kartoffelsuppe med bacon. 

Onsdag: Vi leger i børnehaven 

Torsdag: Vi går en tur i nærområdet. 

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

 

 

 

Med venlig hilsen  

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

26. - 30. september 
Naturvidenskabelig uge for 6.-9. klasse. Alle har fri kl. 13.25 om 

fredagen, hvorefter bussen kører 

4. oktober Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

14. oktober Skolernes Motionsdag – fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører 

15. - 23. oktober Efterårsferie 

24. - 28. oktober Teateruge for 6.-9. klasse 

28. oktober Teaterforestilling og efterfølgende skolefest for alle. Kl. 18.30 – 21.00. 

31. oktober - 4. november Brobygning for 9. klasse 

3. november Åben skole kl. 15.00 – 19.00  

7. - 9. november  Skole-hjemsamtaler for 6.-9. klasse 

7. - 11. november Fællesuge – fokus på julemarked 

14. - 16. november Skole-hjemsamtaler for beg.-5. klasse  

19. november Træf – kl. 8.30 – 12.00  

 

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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