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Sundhedsuge 

I uge 6 har vi sundhedsuge. Det er den enkelte klasselærer, der står for undervisningen og temaerne kan 

være meget varierende, ex: kroppen, motion, søvn, mobning, seksualundervisning og meget mere. 

 

Kviktest 

Eleverne har fået kviktest med hjem, som skal anvendes mandag eller tirsdag i uge 6. Vi opfordrer til at I 

tester børnene mandag morgen inden I sender dem i skole. Elever i 7.-9. klasse har fået to selvtest med 

hjem, så de fortsat har en i reserve, jf. opfordringen på Yammer til at tage test i dag fra morgenstunden. 

 

I uge 6 er der kviktest på skolen torsdag mellem kl. 10.45 og 11.45. Det bliver den sidste dag med 

kommunal test på skolen. Herefter overgår vi til selvtest to gange om ugen. Selvtestene sendes med 

eleverne hjem en gang ugentlig.    

 

 

 

Nyt fra børnehaven 

Velkommen til Petra og hendes familie. Vi håber I vil være med til at tage godt imod dem. 

Stort tillykke til Alexandra, der bliver 4 år den 6. februar og til Line og Lykke, der bliver 4 år den 8. februar 

samt til Julie, der bliver 3 år den 12. februar. 

 

Mandag: Førskolen har skolegruppe. 

Tirsdag: Svømning og vi får besøg af bogbussen. 

Onsdag:  Vi laver pizza på bål. 

Torsdag:  Vi tager på tur til Blåbjerg-stenen. 

Fredag:  Vi gør rent hos dyrene. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

7.-11. februar Sundhedsuge 

12.-20. februar Vinterferie 

22. februar Bestyrelsesmøde 

28. februar-4. marts Fagfordybelse for 6.-9. klasse 

2.-4. marts Fagfordybelse for beg.-5. klasse 

12. marts Træf - kl. 8.30 - 12.00 

28. marts-1. april Fagfordybelse - innovativt projekt for alle 

4.-8. april Introkurser for 8. klasse 

6. april Bestyrelsesmøde 

9.-18. april Påskeferie 

20. april Generalforsamling 

2.-10. maj Skriftlige prøver 

13. maj St. Bededag 

26. maj Kr. Himmelfartsdag 

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/

