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Projektuge uge 4 

9. klasse afvikler deres projektopgave i denne uge. De får en udtalelse og en karakter for fremlæggelsen, 

som kan skrives på deres afgangsbevis og tælle med i deres gennemsnit. Fremlæggelsen for 9. klasse bliver 

mandag i uge 5. I kan hjælpe ved at spørge interesseret ind til, hvad de arbejder med. Det plejer at være en 

fantastisk uge, hvor eleverne fordyber sig i en selvvalgt problemstilling. Eleverne har valgt overemnet 

“Konsekvenser” i år.  

 

7. og 8. klasse skal også lave en projektopgave i denne uge. Det er nu, der skal laves en masse værdifulde og 

vigtige fejl, så de har de bedste forudsætninger for at lave en god projektopgave i 9. klasse.  De skal 

fremlægge fredag. Vi glæder os til en dejlig uge      De vil have samme overemne som 9. klasse.  

 

Læsedage i uge 4 

I år har vi læsedage for begynder-6. klasse – den 25.-27. januar. Læsedagene er en tilbagevendende 

tradition og er et supplement til den daglige dansk- og læseundervisning. 

Eleverne må gerne medbringe; sækkestole, puder eller lign. De skal medbringe; skoletaske med madpakke, 

penalhus og høretelefoner.   

Fredag besøger vi Varde Bibliotek – husk en god madpakke      

 

Fredag den 27. januar har alle fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører. 

 

Fastelavn 

Mandag den 20. februar holder vi fastelavnsfest for alle elever – yngste og ældste. 

Vi slår ’katten af tønden’ og kårer naturligvis både kattekonge og -dronning. Måske er der også en 

overraskelse til den mest fantasifulde og sjove udklædning        

Selve tøndeslagningen foregår i udendørs – i skolegården fra kl. 13.30-14.30. 

Børn der ikke går i SFO er også velkomne.  

 

Nyt fra børnehaven 

Vi holder fastelavnsfest mandag den 20. februar, hvor vi slår katten af tønden og alle må meget gerne 

møde udklædt – også de voksne        Vi holder festen indenfor, så alle kan give den gas med udklædningen.  

Vi holder en pause med en fast dag med bålmad – men vender glad tilbage til foråret med en fast maddag 

igen      Vi vil selvfølgelig stadig indimellem lave bål, når dagen er til det – også med lidt snack fx varm saft, 

eller skumfiduser. Men altså ikke en fast dag.  
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Husk tilmelding til uge 7, så vi kan få lavet en arbejdsplan, da her også er voksne der gerne vil holde lidt 

vinterferie      

 

Mandag: Vi går i værkstedet. Birgitte har fri, Vibeke er vikar. 

Tirsdag: Skolegruppen, vi andre fortsætter i værkstedet og bogbussen kommer på besøg.  

Onsdag: Vi starter op med “gode venner/Bamsevenner” i de to grupper. Her vil vi tale med børnene ud 

fra nogle plancher – følg med på Facebook. 

Torsdag: Vi gør rent hos dyrene - da vi er i byen i morgen. 

Fredag: Vi skal til fødselsdag hos Laust      

 

Nyt fra SFO:  

Husk tilmelding til uge 7      

Mandag den 20. februar holder vi fastelavnsfest i SFO-tiden. Der kommer nærmere info.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

23.-27. januar Projektuge 6.-9. klasse 

24. januar Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

25.-27. januar  Læsedage beg.-5. klasse 

6.-10. februar Sundhedsuge  

11.-19. februar Vinterferie 

27. februar-3. marts Fagfordybelse 6.-9. klasse 

28. februar Bestyrelsesmøde kl. 19.00  

1.-3. marts Fagfordybelse beg.-5. klasse 

27.-31. marts Innovativt projekt – for alle  

1.-10. april Påskeferie 

17.-21. april Introkurser for 8. klasse 

 

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/

