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Velkommen til ny leder i børnehaven 

 

Hej alle jer. Kort om mig:  

Jeg hedder Helle Skov, jeg har arbejdet en del år som leder - først i Varde Kommune og 

de sidste 10 år i Naturbørnehaven og vuggestuen på Mejls-Orten-TInghøj Friskole.  

Jeg er næsten 59 år :) og jeg glæder mig rigtig meget, til at lære jer alle sammen og det 

skønne område at kende. Jeg bor i Mejls, sammen med min hund Olsen - jeg er helt nede 

på jorden, elsker en varm striktrøje og god stemning. Vi ses ….. 

 

 

Vi skal spare på energien 

Ligesom i det øvrige samfund bliver vores økonomi også voldsom belastet af at udgifterne til el, varme og 

diesel er steget og måske stiger yderligere. Derfor skal vi også spare. 

 

Vi har allerede indstillet vores inde-temperatur til 19 grader, og vi vil i den kommende vinter holde 

temperaturen på 19 grader indendørs i skole og børnehave. Vi opfordrer til at I holder den samme 

temperatur hjemme, da kroppen vænner sig til den temperatur, og det derfor i mindre grad vil føles koldt. 

Skiundertøj, uldent undertøj, uldne trøjer og inde- eller hjemmesko anbefales      

  

På skolen slukkes de lamper, som kan undværes. 

I hallen er temperaturen sænket til 12 grader og en del lamper er slukket i dagtimerne. 

Hoppepudens åbningstid begrænses, men den vil være oppustet i skoletiden og SFO-tiden til bussen kører 

hjem. 

Elevernes bærbare og iPads skal lade i et bestemt tidsrum om natten. Så eleverne skal huske at sætte deres 

enhed til ladning inden de går hjem. Vi lader når strømmen oftest er billigst. 

Elevernes egne telefoner mm. skal oplades hjemme. 

Turen til Flensborg aflyses. 

 

For både skole og børnehave minimeres brug af bussen. 

 

Færdsel 

Mandag og tirsdag i uge 41 arbejder klasselærerne med temaet ’Færdsel’ i deres klasser.  

Tirsdag den 11. oktober har vi booket en cykelbane, som bliver stillet op i skolegården. I løbet af dagen 

kommer alle elever fra beg.-7. klasse gennem cykelbanen. Så HUSK at få cykler og cykelhjelm med      
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Træf 

Tak for jeres tilbagemeldinger. Jeg har lavet en plan, men enkelte har ikke fået 1. prioritet, håber det går, 

ellers vend lige tilbage. 

 

Træf lørdag den 19.11.2022 – kl. 08.30 – 12.00 

Lone Mortensen og Thue Forkrog, Kirsten og Matthias Jungblut, Line S. og Christian M. Bjerg, Hanne og 

Georg Schwarz, Gina H. Larsen og Johannes P. Jacobsen, Rebecca og Torben Jakobsen, Manuela og John 

Madsen, Salli Kreutzmann og Mads Hansen, Yvonne og Kenneth Larsen, Bente og Kenneth Andersen, 

Pernille og Danni T. Nielsen. 

 

Træf lørdag den 11.03.2023 – kl. 08.30 – 12.00 

Dorte og Emil Pedersen, Cornelie og Ejnar Gammeltoft, Tanja og Klaus B. Pedersen, Connie og Allan 

Tonnesen, Dorthe og Morten O. Pedersen, Karin F. Hansen og Niels Finnerup, Louise og Bjarke G. Jensen, 

Ann K. Pedersen og Claus Andreasen, Anna og Lars Hartvig, Pia Lidegaard og Dennis Møller. 

 

Træf lørdag den 10.06.2023 – kl. 08.30 – 12.00 

Charlotte og Anders Kristensen, Natashja og Michael Lundby, Bitten og Ole Nielsen, Helle og Klaus K. 

Winther, Dorthe Bach og Heinrich Prast, Randi og Christian Kirchheiner, Britta og Thomas Mortensen, Helle 

H. Kragh og Marco Terra, Sandie og Lars Jensen, Anne-Mette og Jens Kristiansen, Lisbeth og Peter Hansen, 

Jannie og Jan Ebling. 

 

Hjælpe en hverdag 

Anette og Flemming Kristensen, Sylwia og Michael Pek, Arianne og Frank Eisermann, Ida og Thomas 

Lauritsen, Gitte og Thomas Høj, Tanja og Simon Pedersen, Ayla og Kristoffer Høj, Vibeke og Christian 

Knudsborg, Birgitte Nielsen, Carla-Dilara og Sandel Dediu. 
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Nyt fra børnehaven  

Vi elsker regnvejr, for så kan vi plaske og laver mudderkager, samt flotte sandkager. 

MEN vi bliver jo våde og nogle gange lidt kolde. Gummistøvler er super, men der må godt være tykke 

strømper til at tage på. 

Ellers er det tid til termostøvler, hue og luffer. Og selvfølgelig stadig regntøj, termotøj og skiftetøj fra yderst 

til inderst      

 

Ugens forløb: 

Mandag: Vi skal hjem til Emma og Olivia og holde deres fødselsdag. 

Tirsdag: Skolegruppe starter op og vi har bål dag, hvor vi laver arme ridder. Bogbussen kommer også på 

besøg. 

Onsdag: Vi leger i børnehaven. 

Torsdag: Vi går en lille tur i lokalområdet. 

Fredag: Vi går i hallen og laver badutspring samt gør rent ved dyrene. 

 

 

Med venlig hilsen  

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

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/  

   

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

