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Innovationsuge - uge 13 

Innovation handler om at ”skabe noget der har værdi for andre”. I innovationsugen skal alle elever være 

med til at løse en aktuel problemstilling for skolen. Vi vil gerne øge kendskabet til vores skole, og hvad den 

kan tilbyde - gerne fortalt i ”børnehøjde”. Derfor skal klasserne konkurrere om at skabe de bedste og mest 

innovative ideer til skolens markedsføring. 

Vi begynder med et fælles oplæg mandag morgen - til morgensamling. 

Bemærk: Bussen kører kl. 13.25 på fredag. 

 

Gåtur for fred og fællesskab   

Vi glæder os til at se jer alle på skolen og vi håber I vil tage hele familien og måske 

naboen med også. Arrangementets program er således: 

 

16.00:  Velkommen og fællessang 

16.10:  Gåtur 

17:00:  Boder og aftensmad 

18:10:  Vi tænder lys for Ukraine,  

Dima Skliar fra Ukraine fortæller om hvordan han og hans familie oplever krigen og vi synger.  

18:30:  Afslutning 

 

Børn der går i SFO skal møde ind i SFO og sige farvel til Elsemarie, hvis de tager hjem, - som de plejer. 

Elever der ikke går i SFO, som venter på skolen til arrangementet starter, skal tilmeldes. Tilmeld venligst i 

den tråd der er oprettet til formålet, så vi har tilmeldingerne samlet et sted. 

 

Introuge i uge 14 (4.-8. april) for 8.-9. klasse 

8.-9. klasse skal introduceres for de forskellige ungdomsuddannelser i området. Eleverne får her oplevet 

hvordan det er at gå i skole de forskellige steder. Det plejer at være en god oplevelse, hvor de får en 

fornemmelse af stemningen/miljøet og hvad der arbejdes med. Der er en lærer med fra Blåbjerg Friskole. 

Det er Rasmus og Lykke, der på skift er med eleverne de forskellige dage i introugen. 
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Nyt fra børnehaven 

Velkommen til Pia - Kias barselsvikar 

 

Mit navn er Pia Lund. Jeg er uddannet pædagog. Jeg er 47 år, gift med Thomas, som jeg 

har en pige, der bliver 6 år den 18. maj, sammen med. Fra et tidlige forhold har jeg også 

2 drenge på 19 og 16 år.  

 

Jeg ser frem til at blive en del af Blåbjerg Naturbørnehave. Hvor jeg glæder mig til at 

være med til, at skabe nogle gode dage med trivsel og læring. Lege både ude og inde. 

Være kreativ, samt lave lækkert mad over bål. 

 

 

Sæt X i kalenderen fredag den 3. juni. Vi tager til musikfestival i Outrup. Nærmere info kommer senere. 

 

Mandag:  Skolegruppe. 

Tirsdag:  Svømning og vi får besøg af bogbussen. 

Onsdag:  Bålmad vi laver burger. 

Torsdag:  Vi tager på tur til Filsø. Vi siger farvel og på gensyn til Kia, som går på barsel. 

Fredag:  Vi siger hej til Pia, som er vikar for Kia. Vi går i hallen og vi gør rent ved vores dyr. 

 

Stort tillykke til Mathilde, der fylder 4 år den 27. marts 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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 Kalender   

28. marts-1. april 
Fagfordybelse - innovativt projekt for alle 

Fredag kører bussen kl. 13.35 

29. marts Gåtur for fred og fællesskab 

4.-8. april Introkurser for 8. klasse 

6. april Bestyrelsesmøde 

9.-18. april Påskeferie 

20. april Generalforsamling 

2.-10. maj Skriftlige prøver 

11. maj 
Foredrag: ”Hvorfor er natur vigtig for børn” fra 16.30 - 18.00 

v. Sanni Maria Pedersen Korsgaard 

13. maj St. Bededag 

18. maj 
Hvilken skole ønsker vi i fremtiden? Arrangement for forældre, 

bestyrelse og lærere. 

26. maj Kr. Himmelfartsdag 

3. juni Børne Musikfestival i Outrup 

11. juni Træf - kl. 8.30 - 12.00 

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/

