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Stausø d. 03.02.2022 

 

 

Kære medlemmer af Blåbjerg Friskole og Naturbørnehaves Støttekreds 

 

Tak for jeres opbakning og støtte i året, der er gået.  Det har igen været et år præget af Corona. Vi 

håber meget, at det nu er slut med hårde restriktioner og hjemsendelse af elever, men er også ret 

sikker på, at vi ikke har hørt det sidste til den plage.  

 

I 2021 har naturbørnehaven fungeret næsten normalt. Frisk luft og udeliv har både børn og voksne 

fået i store mængder. I løbet af en almindelig uge oplever børnene at: passe dyrene, lave bålmad, 

tage på ture og de leger rigtig meget på vores gode og store legeplads. Vi er også begyndt at være 

meget mere inde end i den første del af corona-tiden, og det er godt. Efterår og vinter tager vi 

med skolens 3.-4. klasse til svømning i Nr. Nebel hver tirsdag. 

 

Børnene har fået fine kvalitetsrygsække med vores logo på. Det har vi stor glæde af, når vi tager på 

tur. 

 

For at skabe synlighed og viden om naturbørnehaven arbejder vi på at gennemføre et foredrag 

med Sanni Maria Pedersen Korsgaard. Det handler om ”Hvorfor er natur vigtig for børn - om 

naturglæde, naturdannelse og bæredygtig pædagogik”. Det bliver åben for alle. 

 

I den seneste nedlukning blev skolens elever sendt hjem kort før jul d. 15. december. Det blev 

heldigvis en kort hjemsendelse og allerede d. 5. januar havde vi eleverne tilbage igen. Elever og 

lærere var fortrolige med onlineundervisning over Teams, så der var ikke de store udfordringer 

her.  

 

I skolen er vi stolte over, at vi har gennemført næsten alle planlagte aktiviteter i 2021. Vi har 

kæmpet for at gennemføre så normal en undervisning som muligt og for at følge vores varierede 

årskalender. Derfor har eleverne oplevet: terminsprøver for 8.-9. klasse, fagfordybelse med fokus 

på innovative projekter, almindelig fagfordybelse, folkeskolens skriftlige og mundtlige prøver, 

skolen i skoven i uge 23 (beg.-8.kl.), idrætsdag, naturdag, erhvervsuddannelsernes dage for 8.-9., 

klasse, svampetur for 2.-5. klasse, lejrskoler, idrætsdag, naturvidenskabelig uge, fællesugen med 

fokus på julemarkedet og produktion af varer/oplevelser til egne boder og Julemarkedet.  

 

Julemarkedet blev en succes. Mange frivillige voksne fra skole- og forældrekreds bidrog. Stor tak til 

dem! Det var en ny oplevelse at have alle børn og lærere med til julemarkedet. Det bidrog også til,  
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at overskuddet blev det største nogen sinde på over 36.000 kr. Overskuddet går til etablering af et 

”kreativt værksted” på skolen og en ”klatre/motorikbane” ved Solhytten til børnehavens børn. 

Forhåbentlig får SFO-børnene også glæde af den. 

 

På skolen har vi fået et nyt auditorium, der giver gode forhold til undervisning af vores ældste 

elever i naturfag og kulturfag. Rummet er indrettet med bænke med siddepladser med et lille bord 

foran. Det er perfekt til fortælling. Auditoriet er også indrettet med film og lydudstyr så eleverne 

kan opleve film og lyd i biografkvalitet.  

 

SFO udsendte et program for aktiviteterne i efterårsferien med det formål at gøre SFO’en mere 

attraktiv og måske tiltrække flere børn. Det blev en kæmpe succes. Mange børn deltog. Det vil vi 

helt sikkert gøre igen. 

 

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 2022 (Har I allerede betalt for 2022, 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 onsdag d. 

20. april. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Christian Kirchheiner 

Formand 

Frands Bruun 

Skoleleder
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