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Glædelig jul og godt nytår 

Kære forældre og elever 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

Vi håber at se alle igen den 5. januar til første skoledag (husk brillerne – nytårsaften)        

Den 5. januar er en klasselærerdag, hvor vi møder til normal tid og alle har fri kl. 13.25, hvorefter bussen 

kører. 

 

Julemarked 

Lene har nu færdiggjort det endelige regnskab fra julemarkedet – og det ser godt ud. Det gav et samlet 

overskud på 42.500 kr. 

 

Nyt fra børnehaven 

Herfra Naturbørnehaven og SFO – vil vi gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.  

Vi glæder os til at finde på nye sjove aktiviteter igen i 2023.  

Vi har åbent torsdag den 22. december, for de børn der er tilmeldt – så derfor har vi kun åbent efter deres 

pasningsbehov.  

Fredag den 23. december – går alle på en velfortjent juleferie. ☺  

Vi er klar igen mandag den 2. januar – igen for de børn der er tilmeldt.  

Tak til jer der vil passe høns og kaniner i ferien – det er så sødt af jer. Hvis hønsene giver et par æg – så 

hapser I dem med hjem som TAK ☺   
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Nyt fra Bestyrelsen 

Kære alle  

De stigende omkostninger har, sammen med et lavt børnetal i børnehaven og i skolen, gjort det nødvendigt 

at hæve priserne. Vi har valgt en prisstruktur, hvor vi har forsøgt at lægge vægten på at løfte i flok. 

Priserne pr. måned i 11 måneder ses nedenfor og gælder fra den 1. januar 2023. 

 

Børnehaven kr. 1.600,- 

 

Skolen 

1. barn kr. 1.550,- 

2. barn kr. 150,- 

3. barn kr. 50,- 

4. barn osv. gratis 

  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

22. december-4. januar Juleferie  

5. januar Klasselærerdag – fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører 

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

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

24. januar Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

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

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

6.-10. februar Sundhedsuge  

11.-19. februar Vinterferie 

27. februar-3. marts Fagfordybelse 6.-9. klasse 

28. februar Bestyrelsesmøde kl. 19.00  

1.-3. marts Fagfordybelse beg.-5. klasse 

27.-31. marts Innovativt projekt  

1.-10. april Påskeferie 

 

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/

