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Stausø d. 07.02.2020 

 

 

Kære medlemmer af Blåbjerg Friskole og Naturbørnehaves støttekreds 

 

 

Tak for jeres opbakning og støtte året, der er gået. Det har igen været et hektisk år, men også et 

godt år. Der har ikke været personale, som er fratrådt og kun en enkelt midlertidig ansættelse, 

Kirstine, da Kia er på barsel. Vi kan glæde os over, at her er et dygtigt og engageret personale.  

 

Bestyrelsen gav os opgaven, at vi skulle kigge på skolens årshjul, sammen med de nye lærere og 

skabe et indhold i skoleåret der svarer til de kompetencer, der nu er i lærergruppen. Det har vi 

gjort. Alle lærere har været med i processen, som også har til formål at sikre deres trivsel. Det har 

medført at nye ting er kommet til. I år har vi haft ”En uge i skoven”. Alle klasser fik en uge med 

udeskole, hvor de blev undervist i fagene i naturlige rammer. Som en anden ny ting har de ældste 

deltaget i ”Naturvidenskabelig uge - vandets hemmeligheder”. Vi valgte at holde fast i fællesugen. 

Her var projektet ”Red bierne” og skolens børn og lærere har sammen skabt en række bede, 

højbede, insekt- og bi-boer. En gruppe arbejdede med teater, for at formidle arbejdet til 

forældrene, men også for at kompensere for, at teaterugen, var et af de elementer, der ikke kom 

med i det nye årshjul. I foråret skal vi alle have en uge med fagfordybelse. Det bliver omsat til 

”Innovative projekter”. Samlet set styrker det nye årshjul vores innovative profil og giver profilen 

et grønligt skær. 

 

I børnehaven er det grønne blevet endnu mere tydelig. Vi har skiftet navn til Blåbjerg 

Naturbørnehave. Det præger også dagligdagen, hvor børnene i den grad har nydt den større 

legeplads de fik sidste år, da Oasen blev lagt til. De har fået sørøverskib og vi har fået kaniner og 

høns. Det er dog lidt en udfordring med husdyrene. Det er svært at få to hunkaniner       men vi 

forsøger fortsat. Høns har vi haft mange af. De sidste vi fik var ikke så børnevenlige, så nu venter vi 

på at vejret bliver lidt varmere, så køber vi kyllinger. Ugentlig er børnene på tur i skoven eller Filsø 

- vi kommer også ud i den ”rigtige natur”. 

Børnehavens ansatte arbejder også med pædagogisk udvikling, og vi er i færd med at udarbejde 

nye styrkede pædagogiske lærerplaner. Det lyder tørt, men det glædelige er, at man fra centralt 

hold sætter fokus på legens betydning for børns udvikling og læring. 

 

Bestyrelsen har vedtaget en ny PR-strategi. Den arbejder vi efter. I har måske bemærket vores 

aktiviteter på Facebook. De er en del af denne strategi. Er I nysgerrige efter hvad der sker, så kan 

ifølge med i dagligdagen her. Vi har også fået nye hjemmesider for skole og børnehave.  
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Nederst på siden kan I se adressen til hjemmesiderne. På hjemmesiderne kan I finde vores 

nyhedsbreve under ”Det sker”. 

 

Som led i PR-arbejdet for naturbørnehaven inviterer vi til foredrag d. 12. marts. Sanni Maria 

Pedersen Korsgaard, som har skrevet bogen ”Sæt Spor” vil fortælle om ”Hvorfor er natur vigtig for 

børn?” Det er åbent for alle og I er selvfølgelig også velkomne 

 

Vi håber, at I fortsat vil støtte skole og børnehave som medlem af støttekredsen. Det koster 50 kr. 

pr. person om året at være medlem. Pengene indsættes på kontonr. 9682 773654 eller indbetales 

via MobilePay til nr. 29856 senest d. 1. marts 2020 (Har I allerede betalt for 2020, bedes I se bort 

fra dette).  

 

Skriv venligst ”skolekreds + navn” ved indbetalingen, så vi kan se hvem der har betalt. Evt. 

supplerende støtte modtages med tak.  

 

Som medlem får I mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling, som afholdes torsdag d. 

16. april. I kan modtage vores   ugentlige nyhedsbrev. Hvis det ønskes så send os en e-mailadresse.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Charlotte Kristensen 

Formand 

Frands Bruun 

Skoleleder 
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