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Nyhedsbrevet består af den tekst Frands har delt på Yammer torsdag d. 12. marts, som handler 

om, hvordan vi underviser børnene, mens de er hjemme, og hvordan vi kommunikerer med jer 

forældre. Har I allerede læst teksten, kan I se bort fra denne, og ellers SKAL I gøre det nu. 

 

 

Kære alle 

 

I den kommende tid vil vi sørge for, at børnene har opgaver og lektier for derhjemme. 

Vi giver mulighed for at få hjælp til skolearbejdet. 

Vi vil desuden løbende holde jer orienteret, så I skal tjekke Yammer dagligt.  

  

Undervisningsministeriet har meldt ud, at ”Regeringens mål er, at elever skal have så meget 

undervisning som muligt i den periode, hvor man ikke skal møde fysisk op på sin skole.” 

  

Lærergruppen har drøftet, hvad der vil være en passende mængde af ”hjemmeundervisning” 

og i hvilke fag for de forskellige aldersgrupper. Det medfører flg. 

  

Opgaver - lektier - fra fredag d. 13. marts 

Begynder - 5. klasse: Lærerne sender lektier og opgaver i dansk og matematik på Yammer. 

6. klasse: Lærerne sender lektier og opgaver i dansk, matematik og engelsk. 

7.-9 klasse: Lærerne sender opgaver og lektier i prøvefagene: dansk, matematik, engelsk, tysk, 

naturfag, kulturfag og idræt. 

  

Opgaver og lektier følger årsplanerne i ovenstående fag, og derfor skal de laves af børnene. 

For de ældste elever er det en del af det pensum, de kan komme til prøve i. 

Opgaver og lektier gives for i både voksen og børne yammer. 

  

Hjælp til opgaver og lektier 

Lærerne stiller sig til rådighed med hjælp på Yammer, telefon og evt. videosamtale. Har I brug 

for hjælp skal I sende en besked på Yammer. Lærerne læser beskederne mellem kl. 8.00-9.00 

og 14.00-15.00 mandag til torsdag. Fredag i mellem 8.00-9.00.  

  

Vi tilstræber at kunne hjælpe ved at svare tilbage skriftligt, men har I brug for telefon- eller 

videosamtale, så skal I skrive i beskeden, hvornår I er kontaktbare. Så vender læreren tilbage, 

med besked på hvornår I kontaktes, og I skal så være klar på det tidspunkt, I har fået tildelt. 
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Nogle børn vil opleve, at de mangler bøger eller andre materialer. Der vil være adgang skolen: 

Fredag d. 13.03. fra 7.00 - 14.00. 

Mandag d. 16.03. fra 7.00 - 16.00. 

Tirsdag d. 17.03. fra 7.00 - 16.00.  

  

Hold jer orienteret 

I skal daglig tjekke Yammer for evt. beskeder fra skolen. 

  

Skolens telefon vil være åben for henvendelser. Den omstilles til Frands’ telefon. 

  

Med venlig hilsen 

Frands 
 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

14. marts Træf fra 8.30 - 12.00 - Aflyst 

16.-20. marts Innovativ projektuge for alle _ Aflyst 

25. marts Påskevandring. Henne Kirke for 2.-3. klasse - Aflyst 

25. marts Skolekoncert i Nørre Nebel - Aflyst 

30. marts - 1. april Skole- hjemsamtaler i b.-3. klasse 

30. marts - 1. april Skole- hjemsamtaler i 6.-9. klasse 

16. april Generalforsamling 

24. april Elevrådsfest 

 

 

 


