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Genåbning for de ældste elever 

Fra d. 6. april skal eleverne i 5.-8. klasse til at møde i skole igen - HURRA! 

De må møde 50% af deres skoletid. Det betyder at  

• 4. – 5. og 8. - 9. klasse skal møde i skole i lige uger. Start tirsdag d. 6. april i uge 14. 

• 6. – 7. klasse skal møde i skole i ulige uger. Start mandag d. 12. april. 

De uger hvor eleverne ikke møder i skole skal de modtage fjernundervisning derhjemme som hidtil. Den 

uge man er hjemme, vil der ikke være udeskole en dag om ugen (det må vi ikke). 

De elever fra 5. til 9. klasse som har aftaler om, at de kan møde i skolen dagligt, skal forsat gøre det. 

 

Skemaet vedhæftet nyhedsbrevet ligner meget det nuværende skema, men der er få ændringer. 

 

 

Generalforsamling over Zoom 

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

efter påskeferien. Generalforsamlingen afholdes online over Zoom. Friskoleforeningen hjælper os igennem. 

De fortæller, at det er enkelt at tilgå og deltage via Zoom og at man kan gennemføre afstemninger. Det får I 

yderligere oplysninger om efter påskeferien.  

 

 

 

Kviktest   - Har du givet samtykke? 

Elever der er fyldt 12 år og ansatte kan kviktestes to gange ugentligt. 

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

orienteret på Yammer.  

Eleverne kan får samtykkeskema med hjem fra skolen til forældreunderskrift. De ligger også på Yammer til 

print. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

27. marts Træf er aflyst. 

27. marts - 5. april Påskeferie. 

22. april Ordinær generalforsamling på Zoom 

 


