BLÅBJERG FRISKOLE & NATURBØRNEHAVE
Stausø d. 02.02.2021

Kære medlemmer af Blåbjerg Friskole og Naturbørnehaves Støttekreds
Tak for jeres opbakning og støtte i året, der er gået. Det har været det mærkeligste år nogensinde.
Corona har i den grad præget dagligdagen.
I to omgange har skolebørnene været sendt hjem. En gang i foråret og en gang fra lige før
juleferien. Fra mandag d. 8. februar får vi de yngste tilbage igen. Det bliver godt med mere liv på
skolen igen, men indtil da fortsætter undervisningen over internettet.
Lærerne er blevet gode til at undervise ved hjælp af Teams, og vi kan gennemføre en undervisning,
der stort set følger skemaet. Det er dog ikke så godt, som når det foregår i skolen. Praktiske
opgaver og undervisning er svære eller umulige at gennemføre. Både børn og lærere påvirkes af
alt det skærmarbejde, så også her er det vigtigt at variere undervisningen og lave forskellige ting.
Børnene er heldigvis lærenemme. Da vi lærte dem om Teams i foråret, fandt selv eleverne i de
yngste klasser hurtigt ud af, at de kunne bruge programmet til at være sammen med
kammeraterne uden for skoletiden.
Børnehaven har udviklet sig mere som naturbørnehave. Frisk luft og udeliv har både børn og
voksne fået i store mængder i corona-tiden. De passer dyrene. Laver bålmad. Tager på små ture mest i nærområdet og leger rigtig meget på vores gode og store legeplads. De har næsten
konstant været ude indtil december måned. Her blev forholdene dog så barske, at vi måtte sørge
for, at de kunne komme ind for at spise, lege og få varmen. Det er bare ikke så sjovt at være inde,
for vi må kun benytte legetøj vi kan vaske eller spritte af. Børnene nyder godt af, at der er kommet
brændeovn i Solhytten og varmeapparat i træværkstedet. Begge steder kan de lege og lave
forskellige aktiviteter. Solhytten er også et godt sted at spise madpakker og lave samling.
Det var egentlig til SFO vi installerede brændeovnen i Solhytten. SFO har også i den grad mærket
corona-tiden. Børnene har stort set ikke været inde i SFO siden det startede. Vi har i perioden
valgt at styrke SFOs grønne profil og arbejder på at SFO får bedre vilkår til at kunne være ude. Vi vil
fremover øge mulighederne for at børene kan lege med og opleve natur og udeliv i SFO. Det bliver
meget på frivillig basis. Der er børn, som efter en lang skoledag har brug for at koble af ved at lege
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i skolegården eller spille bold på boldpladsen, og det skal de selvfølgelig have mulighed for. En af
de næste ting vi skal have lavet i SFO er en god bålplads i området ved Solhytten.
Skolens elever kunne gå i skole næsten hele perioden fra august til december. Det var dejligt, og vi
kunne næsten gennemføre det planlagte. Begynder - 5. klasse var på lejrskole. Det blev tre dage,
hvor de boede corona-sikkert på skolen, hyggede og tog på ture. 6.-7. klasse tog til København og
fik gode oplevelser derovre, mens Corona smitten sneg sig indenfor herhjemme i 8.-9. klasse, som
måtte sendes hjem til testning. Det var heldigt, at vi gennemførte lejrskolen og dermed holdt 6.-7.
klasse på afstand. 8.-9. klasses lejrskole til Tyskland blev aflyst. I stedet tog de på en lille tur til Kvie
Sø, og så har de nogle dage til gode. Det bliver spændende, hvad vi kan gennemføre.
I kan se billeder på vores hjemmesider og på Facebook og hermed få et meget bedre indblik i alt
det der sker. Her er link til vores to sider. Begge steder skal I gå ind under menupunktet ”Galleri”.
Børnehaven: https://www.blaabjergnaturbornehave.dk/
Skolen: https://www.blaabjergfriskole.dk/
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 2021 (Har I allerede betalt for 2021, 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.
22. april - hvis det er muligt.
Med venlig hilsen

Charlotte Kristensen
Formand

Frands Bruun
Skoleleder

∙∙∙
NÆRVÆR | FAGLIGHED | UDVIKLING | UDFORDRINGER | FÆLLESSKAB
www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk ∙ Telefon 7525 6604
www.blaabjergnaturbornehave.dk ∙ bornehave@blaabjergfriskole.dk ∙ Telefon 3029 6604

