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Fællesuge – med fokus på julemarked i uge 44 

Eleverne skal medbringe  

• Madpakke, som de plejer 

• Taske og penalhus 

• Tøj efter aktivitet 

• Masser af gåpåmod 

• Godt humør      

 

 

Skema for fællesugen 

Tidspunkt Aktivitet 

8:35 - 8:50 Morgensang 

8:50 - 10:10 På værkstedet 

10:10 - 10:20 Pause 

10:20 - 11:10 På værkstedet 

11:10 - 11:20 Spisepause 

11:20 - 11:40 Pause 

11:40 - 13:25 På værkstedet. Lærer giver pause når det passer ind i arbejdet. 

13:25 - 13:45 8.-9. klasse deltager i lærermøde 

13:50 Bussen kører hjem – alle dage. 

  

Fredag Oprydning og fredagssang fra 12.35 - 13.25 

 

 

 

 

 

Bemærk dagene slutter kl. 13.25 alle dage 

for beg.-7. klasse. 8.-9. klasse deltager 

hver dag i lærermøde umiddelbart efter. 

Bussen kører hjem kl. 13.50 af den rute 

der gælder for skoledage der slutter 

13.25 eller 13.50. Link til bussens 

køreplan: Klik her 

https://www.blaabjergfriskole.dk/om-skolen/transport/
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Skolehjemsamtaler 

Skolehjemsamtaler afholdes: 

6.-7. klasse den 8. november. 

Beg.-5. klasse og 8.-9. klasse den 14. og den 16. november. 

Planer for samtalerne sendes til klasser på Yammer. 

 

Nyt fra børnehaven 

Vi går den kolde årstid i møde, og børnene har brug for hue og vanter/handsker.  

Vi er begyndt med at lave hemmeligheder til jul. 

 

Mandag: Vi går en tur. 

Tirsdag:  Båldag: Pandekager med marmelade. Bogbussen kommer forbi. Vi gør klar til aftenens 

lanternefest. 

 Lanternefest kl. 17.00      

Onsdag:  Vi leger herhjemme. 

Torsdag:  Vi går en tur i lokalområdet. 

Fredag:  Vi går i hallen og laver badutspring, samt gør rent ved vores dyr. 

 

 

Med venlig hilsen  

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

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

8. november Lanternefest i børnehaven kl. 17.00 

7.-11. november Fællesuge – fokus på julemarked 

14. og 16. november Skole-hjemsamtaler for beg.-5. klasse og for 8.-9. klasse 

19. november Træf – kl. 8.30 – 12.00  

25. november Juleklippedag 

26. november Julemarked 

6. december Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

13. december Lucia og jule-syng-sammen kl. 18.30 – 20.00 

21. december Juleafslutning – fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører 

22. december-4. januar Juleferie 

5. januar Klasselærerdag 

9.-13. januar Termins- og oveprøver 8.-9. klasse 

23.-27. januar Projektuge 6.-9. klasse 

25.-27. januar  Læsedage beg.-5. klasse 

26.-27. januar Læsemaraton 4.-5. klasse 

 

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/

