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Nyhedsbrevet udsendes igen 

Vi håber genåbningen fortsætter og at alle børn er tilbage igen snart. Derfor begynder vi at udsende 

nyhedsbreve igen hver fredag. 

 

Velkommen 

Vi byder velkommen til Ziva og Saya. Ziva starter i børnehaven og Saya i begynderklassen. Vi opfordrer alle 

til at tage godt imod dem og deres familier. 

 

Fagfordybelse med fokus på innovative projekter 

I uge 12 har begynder- til 7. klasse fagfordybelse med fokus på innovative projekter. Det foregår i 

stamklasserne. I skemaet, der er udsendt sammen med nyhedsbrevet, kan I se, hvilke lærere der er på 

klasserne. Eleverne i 4. -7. klasse, som stadig fjernundervises, tilbydes at komme på udeskole igen på de 

samme dage og tidspunkter, som i denne uge. Det arrangerer lærerne i stamklasserne på Yammer. Skolens 

bus kører efter den medsendte køreplan denne uge. Bemærk at fredag kører bussen hjem 13.25. 

 

Termins- og øveprøver 

8.-9. klasse skal deltage i Undervisningsministeriets øveprøver i uge 12. Eleverne i 9. klasse og de elever i 8. 

klasse, der har særlige aftaler om at møde ind på skolen, skal deltage på skolen. Øvrige elever fra 8. klasse 

skal deltage hjemmefra. I vedhæftede skema kan I se prøvetidspunkterne. Eleverne skal møde ind i 

prøvelokalet/ Teams 10 minutter før, så de kan blive klar til prøvestart.   

Eleverne, der møder på skolen, må gerne køre med skolens bus og tilbringe dagene i og omkring deres 

klasse. Skolens bus kører efter den medsendte køreplan denne uge. Bemærk at fredag kører bussen hjem 

13.25. 

 

Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 22. april kl. 19.00. Indkaldelse med dagsorden og hvordan 

generalforsamlingen afholdes, udsendes senere.  

 

Skolehjemsamtaler 

Vi afholder skolehjemsamtaler i april. Der udsendes særskilte beskeder fra klasselærerne. Der skal afholdes 

samtale, hvis I forældre ønsker det og/eller hvis lærerne ønsker det.  

Yngsteteamet (begynder- til 5. klasse) afholder samtaler mandag d. 12.04. og onsdag 14.04. 

Ældsteteamet (6.-9. klasse) afholder samtaler mandag d. 19.04. og onsdag d. 21.04. 
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En bøn fra os til alle 

Lige nu er der noget influenza-lignende sygdom blandt børnene, så det er vigtigt, at alle er opmærksomme 

på retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. 

 

Det er absolut nødvendigt, at børnene bliver hjemme, hvis de har symptomer, der kan være COVID-19. De 

skal blive hjemme til de er testet eller indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. 

 

Kvik - test 

Elever der er fyldt 12 år og ansatte kan kviktestes på følgende tidspunkter i uge 12 

Tirsdag fra 10.15 - 11.15 

Fredag fra 10.15 - 11.15 

 

Forældre skal give samtykke til elever mellem 12 og 14 år. Elever over 15 år bestemmer selv og forældre er 

orienteret på Yammer. Der laves testplan forinden, som elever og ansatte orienteres om inden testen. 

 

Myndighederne opfordrer kraftigt til, at elever over 12 år og ansatte, som har fremmøde på skolen, bliver 

testet så de til hver en tid har et negative testsvar, der ikke er er mere end 72 timer gammelt (enten 

kviktest eller PCR-test). Det håber vi alle gør. Da smitten spreder sig hurtigt, er der risiko for at bare en 

smittet på skolen eller i børnehaven vil sende alle hjem. Det vil være voldsomt generende for mange. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

Kalender 

22. - 26. marts 

Fagfordybelse med fokus på innovative projekter for begynder- til 7 klasse 

Terminsprøver for 8.-9. klasse. Bussen kører hjem 14.35 mandag til torsdag. 

Fredag kører den hjem kl. 13.25. 

27. marts Træf er aflyst. 

27. marts - 5. april Påskeferie. 

22. april Ordinær generalforsamling. 

 


