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Generalforsamling 

Vi håber at se alle forældre fra børnehaven og skolen til vores generalforsamling onsdag den 20. april kl. 

19.00. Det er meget vigtigt at I alle møder op - om I er forældre i børnehaven eller i skolen. Det er det, især 

i år, fordi vi ser frem til et år med færre børn i både børnehaven og skolen. Det har allerede haft som 

konsekvens, at vi har personalereduceret med næsten to stillinger. Hvis vi ønsker at fremtidssikre vores 

børnehave og skole, skal vi alle være med til at gøre noget. Kom og gør din indflydelse gældende. Har du 

selv lyst til at stille op, er du velkommen til at melde dit kandidatur. 

 

Møde om begynderklassen i skoleåret 2022-23 

Torsdag den 21. april er der møde for kommende begynderklassebørn og deres forældre. Det foregår på 

skolen i begynder – 1. klasses lokale fra 16.30 – 18.00. 

Mødet handler om, hvad de kommende elever kan forvente, når de starter i skole. Vi vil vise nogle af de 

bøger, som vi skal arbejde med samt tale om vores tilgang til at lære at læse og skrive. Vi vil også tale om, 

hvad eleverne skal have med i skoletasken.  

 

Nyt fra børnehaven 

Uge 15: 

Børnehaven og SFO’en er slået sammen de 3 dagen inden påske. Vi har åben fra kl. 7.00 – 16.00 alle dage. 

Birgitte har fri. Pia og Anni er på arbejde. 

God Påske. 

 

Uge 16: 

Mandag: 2. påskedag - børnehaven er lukket. 

Tirsdag:  Førskolebørnene tager i skolen. Vi får besøg af bogbussen. 

Onsdag:  Førskolebørnene tager i skolen og får læst højt af deres læsevenner. Vi laver arme riddere over 

bål. 

Torsdag:  Vi tager til Bjergsøen og fanger haletudser. 

Fredag:  Vi laver badutspring i hallen og gør rent ved dyrene. 

 

Vi byder velkommen til Annika, som begynder tirsdag den 19. april. Hun er i praktik og vil være i 

børnehaven tirsdag og fredag om formiddagen.  

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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 Kalender   

9.-18. april Påskeferie 

20. april Generalforsamling 

21. april Møde for kommende begynderklassebørn og forældre 16.30-18.00 

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 

30.maj-3. juni Skolen i skoven 

3. juni Demokratidag 

3. juni Børne Musikfestival i Outrup 

6. juni 2. Pinsedag  

11. juni Træf - kl. 8.30 - 12.00 

22. juni Naturdag for begynder-6. klasse, rengøring 7.-9. klasse. Fri kl. 13.25 

23. juni Idrætsdag. Fri kl. 13.25 

24. juni Sidste skoledag. Fri kl. 13.25 

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/  
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