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Glædelig jul og godt nytår 

Endelig juleferie. Det trænger mange til. Vi ønsker jer alle nogle gode dage.  

Det er stadig en meget corona-påvirket tid vi lever i. De fire første måneder var heldigvis uden de mange 

restriktioner. Først i december er corona-spøgelset igen for alvor begyndt at spøge. Myndighederne 

optræder optimistisk og har allerede givet os retningslinjerne, som skal gælde fra onsdag den 5. januar, 

hvor de stadig forventer, at vi alle skal møde i skole. Det arbejder vi efter. Hold øje med Yammer, når vi 

kommer efter nytår.  

Tirsdag den 4. januar har vi undervisning over Teams og nødpasning i skole og sfo.  

 

Tak for året der er gået. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår       

 

 

Termins- og øveprøver for 8.-9. klasse  

Eleverne i 8.-9. kl. skal i uge 2 have terminsprøver. Der vil komme et skema på Yammer for ugen. Undgå 

venligst tandlæge- og lægebesøg i disse dage. Hvis der er restriktioner på dette tidspunkt, vil prøverne 

foregå over Teams. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

22. december-3. januar Juleferie 

4. januar Klasselærerdag - fri kl. 13.25. Foregår på Teams med klasselæreren. 

5. januar 
Første skoledag på skolen med fysisk fremmøde efter juleferien, med 

mindre, der meldes andet ud fra myndighederne. Følg Yammer. 

10.-14. januar Termins- og øveprøver for 8.-9. klasse 

17.-21. januar Projektuge for 7.-9. klasse 

19.-21. januar  Projektuge for 6. klasse 

19.-21. januar Læsedage for beg.-5. klasse 

20. januar 
Læsemarathon med overnatning for 3.-5. klasse, som har skolefri 

fredag. AFLYST 

26. januar 
Møde mellem alle lærere, alle forældre og bestyrelsen.  

Temaet er: Hvilken skole ønsker vi i fremtiden? 

7.-11. februar Sundhedsuge 

12.-20. februar Vinterferie 

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

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

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

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/

