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Velkommen 

Vi byder velkommen til skolens nye ansigter: Ida, som fastansættes, Caroline og Lærke, som hjælper os 

indtil sommerferien. I får her en præsentation: 

 

Mit navn er Ida Borgen, jeg er 37 år og bor i Alslev. Jeg skal være dansklærer i 

begynder/1. klasse og madkundskabslærer for både 5./6. klasse og 7./8. klasse.  

Jeg har en karriere bag mig indenfor marketing og kommunikation, blandt andet også 

som selvstændig. Men efter jeg blev mor, fik jeg lyst til at omskole mig til lærer og 

arbejde med børn. Jeg er ved at færdiggøre læreruddannelsen med dansk, 

madkundskab og religion som fag.  

Sidste skoleår arbejdede jeg på Fanø Skole som fast vikar og støttelærer.  

Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet, og til at lære alle eleverne at 

kende. Som lærer går jeg meget op i at arbejde med relationer, dannelse, motivation til læring, samt at 

knytte bånd mellem skolen og erhvervslivet.  

 

Mit navn er Lærke Vind Steensbeck, jeg er 18 år gammel og bor i Oksbøl.  Jeg blev i 

sommeren 2020 student fra Varde Gymnasium. Jeg holder nu et sabbatår inden jeg vil 

fortsætte videre med min uddannelse som pædagog. I min fritid er jeg aktiv i Oksbøl 

Gymnastikforening, både som gymnast men også som instruktør og træner. Jeg glæder 

mig til et år, fyldt med gode oplevelser her på Blåbjerg Friskole. 

 

 

 

 

Jeg hedder Caroline Schmidt, er 20 år gammel og bor i Stausø. Jeg blev Global Business 

student i sommers fra Varde Handelsgymnasium. Lige nu holder jeg sabbatår, og min 

fremtidsplan er at læse til lærer, hvor et af mine linjefag skal være idræt. Mit 

drømmejob er at blive lærer på en idrætsefterskole. I min fritid er jeg meget 

sportsinteresseret og engageret i foreningslivet. Min families store interesse for 

håndbold er en stor del af mit fritidsliv. Jeg har været håndboldtræner for børne- og 

ungdomshold i 8 år og p.t. træner jeg U13 piger i Blåbjerg HK. Jeg ser frem til mange 

gode og sjove timer på friskolen både sammen med eleverne og lærerteamet, og jeg 

glæder mig til at gøre en forskel på vores lokale friskole.  
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Nyt skema 

Med personaleændringerne er der også ændret skema. De nye læreres initialer er: Ida: IB, Mathilde: CS og 

Lærke: SB (SB ses ikke i skemaet, da hun er støttelærer). Ændringer af lærer på fagene vedrører kun de 

lektioner Lærke Sørensen tidligere havde. 

 

 

Træf 

Træffet d. 21. november aflyses pga. corona. De der skulle have været til træf d. 14. oktober og d. 21. 

november overflyttes til kommende træf. Det får I nærmere besked om, når vi kan se, hvad der er praktisk 

gennemførligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

Kalender 

16.-18. november Skole- hjemsamtaler for 6.-9. klasse over Teams 

21. november Træf 8.30-12.00 AFLYST 

23.-25. november Skole- hjemsamtaler for b.-5. klasse over Teams 

27. november Juleklip (Uden bedsteforældre) 

10. december  Bestyrelsesmøde 

22. december  Juleafslutning 

4. januar Klasselærerdag 

11.-15. januar Terminsprøver 8.-9. klasse 

18.-22. januar Projektuge 

20.-22. januar Læsedage b.-5. klasse (Læsemaraton 4.-6. aflyst). 

 


