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Nyt fra børnehaven 

Oscar fylder 6 år d. 2. februar. Vi ønsker ham et stort tillykke. 

På torsdag skal vi på tur. Vi kører til Filsø, hvor vi udforsker naturen og lytter til fuglene. 

Vi kører kl. 9:30. Vi spiser madpakker derude, så husk turvenlig madpakke, drikkedunk og taske med 

skiftetøj. 

Vi arbejder meget med kroppen for tiden, og derfor snakker og læser vi om det, der er inde i os. 

 

 

Dukketeater for begynder -3. klasse 

Torsdag den 6. februar kommer Dorthe Jensen – Benjamins mor – og opfører stykket ’Vega og 

verdensrummet’. Forestillingen bruger sange og humor til at  formidle viden om rummet, men det er også 

en fortælling med et strejf af melankoli, for Vega vil ikke kun ud i verdensrummet for at se det med egne 

øjne. Hun vil også ud i rummet for at lede efter sin mor, der er flyttet ud mellem stjernerne, og en aften 

lykkes det hende at komme afsted, takket været lidt mod, lidt teknik og en rumraket! 

 

 

Betaling for skole og børnehave - prisstigninger 

Vores priser har været uændrede i mange år, og det er tid til en lille justering. Derfor har bestyrelsen på 

bestyrelsesmødet tirsdag d. 21. januar besluttet at hæve flg. priser og flg. ændringer 

 

Børnehave: 

Nuværende pris: 1400 kr. pr. måned  Ny pris: 1450 kr. pr. måned, fra 1. marts 2020. 

 

Skolepenge: 

Første barn:  Nuværende pris: 1300 kr. pr. måned Ny pris: 1350 kr. pr. måned, fra 1. marts 2020. 

Flere børn: Nuværende pris: 50 kr. pr. måned Ny pris: 100 kr. pr. måned, fra 1. marts 2020. 

Ovenstående priser inkluderer frugt. 

 

Betaling for børnehave og skole finder forsat sted 11 måneder om året. Juli er betalingsfri. 
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Bus 

Nuværende pris: Årlig betaling pr. barn: 500  Ny pris: 2 halvårlige betalinger på 375 kr. Følger 

skoleåret og opkræves første gange 1. august 2020. 

 

Nuværende priser for SFO og lejrskoler fastholdes. 

 

 

Med venlig hilsen 

 Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 

 

 

Kalender 

3.-7. februar Sundhedsundervisning i klasserne 

8.-16. februar Vinterferie 

17.-21. februar Fagfordybelse for 6.- 9. klasse 

19.--20. februar  Fagfordybelse for b.-5. klasse 

9. marts Skolen i bio for b.-3. klasse 

9.-13. marts Introkurser for 8. klasse 

13. marts Skolen i bio for 9. klasse 

14. marts Træf fra 8.30 - 12.00 

16.-20. marts Innovativ projektuge for alle 

25. marts Påskevandring. Henne Kirke for 2.-3. klasse 

25. marts Skolekoncert i Nørre Nebel 

 


