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Generalforsamling 2021 

Tak for en velbesøgt generalforsamling med kampvalg.  

Stor tak til Charlotte for indsatsen gennem 6 år i denne omgang. De 5 år som formand.  

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen 

 

Valgt af forældrekredsen (kun forældre til børn i skole): 

Thomas Høj Arnum 

Suppleant: Anne-Mette Kristiansen 

 

Valgt af skolekredsen 

Marlene Chemnitz 

Rebecca Jakobsen 

Dorthe Bach Jensen 

Suppleant: Dorthe Snebang Pedersen 

 

 

 

Retningslinjer og skema 

Vi genopfrisker hermed de vigtigste retningslinjer og skema for skolen - så tingene ikke skrider        

 

Skolens første lektion starter kl. 8.50. 

Man bør møde ind så tæt på 8.35 som muligt. Det første kvarter mellem 8.35 og 8.50 bruges på håndvask 

og til at komme på plads, så alle er klar til at modtage undervisning kl. 8.50. Når man har vasket hænder og 

er klar finder man sin plads i klassen og begynder at læse. 

 

Alle, der går ind på skolen, skal vaske hænder. 

 

Håndvask skal finde sted efter hvert frikvarter, toiletbesøg, næsepudsning og inden man spiser. Man kan 

spritte af i stedet, hvis ens hænder er rene og tørre. 

 

Forældre skal bære mundbind eller visir, når de går ind på skolen. 
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I stamsamlæsningerne skal man ikke holde afstandskravet på to meter, men det anbefales. Overfor alle 

andre elever end dem man går i stamsamlæsning med gælder afstandskravet. 

 

Vi må ikke mikse børn fra samlæsningerne. 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 

 

Kalender 

3. maj Skriftlig prøve for 9. klasse - FP9 Dansk, skriftlig fremstilling kl. 9.00-12.30. 

4. maj 

Skriftlig prøve for 9. klasse - 

FP9 Matematik uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 

FP9 Matematik med hjælpemidler kl. 10.00-13.00 

5. maj 

Skriftlig prøve for 9. klasse - 

FP9 Dansk, retskrivning kl. 9.00-10.00 

FP9 Dansk, læsning kl. 10.00-10.30 

3. juni Mundtlig prøve for 9. klasse - FP9 Engelsk 

4. juni Demokratidag 

7. - 11. juni Skolen i skoven for b.-8. klasse 

14. juni Mundtlig prøve for 9. klasse - FP9 Dansk 

16.-18. juni Lejrskole for 8.-9. klasse, hvis retningslinjerne giver mulighed for det. 

23. juni Idrætsdag. Skoledagen slutter 13.25 

24. juni 

Naturdag for b.-6. klasse.  

Rengøringsdag for 7.-9. klasse. Skoledagen slutter 13.25. 

Skoleafslutning fra kl. 17.00 

25. juni Sidste skoledag    

 


