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Velkommen til nye elever 

Vi byder velkommen til Bjørn, der er startet i 5. klasse og til Maja Louise, der er startet i 6. klasse. Vi 

opfordrer alle til at tage godt imod dem og deres familier. 

 

Fastelavn er mit navn boller vil jeg have. 

Snart er det fastelavn. Fredag d. 21. februar inviterer vi børnene fra begynder til og med 5. klasse til 

tøndeslagning i SFO’en fra kl. 13.30 til 14.30. Tøndeslagningen foregår udendørs, så tænk det gerne ind i 

børnenes udklædning, så de ikke kommer til at fryse. Der vil være en lille præmie til de 3 bedst udklædte.   

 

Fagfordybelse for 4.-9. klasse 

4.-5. klasse  

I fordybelsesdagene skal vi i 4. og 5. klasse arbejde med Middelalderen. Vi skal se en film, som vi 

hen over dagene remedierer på. 

 

6.-9. klasse 

De første 3 dage arbejder vi med et tværfagligt forløb under emnet ”Vadehavet”.  

Onsdag tager vi på tur til Vadehavscenteret ved Ribe.   

Husk fornuftigt tøj og en god madpakke/drikkedunk onsdag.  

 

Torsdag tager 7. og 8. på tur med Frands. Vi skal besøge Varde Ådal Lam og Enghavegård   

6. og 9. bliver hjemme på skolen med Martin og Lykke.   

9. klasse skal arbejde med retorik, højtlæsning og fortolkning af litterære tekster.   

6. har Martin hele dagen. De skal arbejde med ugeskema i dansk og engelsk. 

 

Fredag har alle tysk de første tre lektioner. Dagen slutter af med fredagssang og idræt som vi plejer. 

 

Indianer  

Forude venter nye spændende udfordringer for begynder-3. klasse i ugerne 8-11. 

Johanne og jeg (Line) har lyst, mod og opbakning til at afprøve en mindre traditionel undervisningsform. 

Det vil vi i dette dokument fortælle jer lidt om. Undervisningsformen er med afsæt i høj faglighed, 

tværfaglighed, nysgerrighed og fordybelse. – Vi glæder os!  

For år tilbage hørte jeg min daværende matematiklektor fortælle om, hvordan han og en kollega arbejdede 

tidligt i deres karriere. Undervisningen var bygget anderledes op. De arbejdede over et givent emne med 

fagene. Der var ikke dansk-, matematik-, musik- og idrætstimer. Fagene og læring fra fagene var tænkt ind i 
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arbejdet med emnet. En undervisning, hvor man gjorde op med den traditionelle fag og skemaopdelte 

undervisningsform, gav tid til fordybelse, havde is i maven og troen på, at læringen var større på denne 

måde. Med andre ord, at processen var frugtbar. Det stillede store krav til høj faglighed, til at have overblik 

over den læring der er en forudsætning for kunne kalde undervisningen en succes. Det krævede en enorm 

god forberedelse, men også en evne og lyst til at justere undervejs. At turde stoppe op og redigere i 

målsætningen, hvis det i processen blev tydeligt, at man havde sat barren for højt eller for lavt – altså at 

være dynamisk. 

Johanne er med på at afprøve. Vi har fået opbakning fra Frands og vores kollegaer. Skemateknisk har vi 

også fået det til at gå op. Processen har derfor alle forudsætninger for at kunne efterprøves. 

Læs mere om vores eventyr i dokumentet på yammer i ’Hele netværket’. 

 

 

Nyt fra børnehaven 

Mandag i uge 8 skal vi dissekere svinehjerter. Det må I gerne forberede jeres børn på.  

Mandag i uge 9 holder vi fastelavnsfest, hvor vi bl.a. slår katten af tønden. Børnene må rigtig gerne være 

udklædte, hvis de har lyst. I børnehaven har vi udklædningstøj de kan bruge. 

Som noget nyt, skal vi ikke mere sprogteste alle 3-årige børn. Hvis I eller vi har en bekymring omkring sprog, 

vil vi selvfølgelig teste og gøre brug af vores sprogkonsulenter. 

Vi ses mandag morgen. Vi ønsker de der holder ferie i uge 7 en skøn uge med jeres børn. 

 

Hørt i ugens løb ”min far kan godt li’ øller, men han spiser heldigvis også kartofler”. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

8.-16. februar Vinterferie 

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

19.-20. februar  Fagfordybelse for 4.-5. klasse 

17. februar - 13. marts B. - 3. klasse har temaundervisning. Temaet er Indianer. 

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 

 


