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Ny form for fjernundervisning for de ældste elever i 6.- 7.- 8.- og 9. klasse 

 

”Nyt” skema  

Fra mandag følger vi timerne efter vores normale skema. 6.klasse har dog tysk i 4.lektion tirsdag med 

Lykke. 4.5.-lektion om torsdagen holdes fri til særlige møder med klasser/hold. Derfor sender vi jer skemaet 

hver fredag, så I kan se om der er ændringer der vedrører jeres børn. Vi glæder os til at se dem alle 

sammen dagligt igen.  

 

Undervisning over Teams  

Eleverne skal “møde ind” til time, i det Team der passer til faget der er på skemaet. Vi vil altså ikke længere 

invitere til møder over “kalender”- funktionen, men eleven skal selv åbne det Team klassen skal være i.  

 Vi vil undervise hele hold og klasser på samme tid, og vi vil også sende dem ud i gruppearbejde på Teams, 

som læreren kan rotere rundt i og hjælpe eleverne i. Eleverne får skriftlig feedback på afleveringer under 

”opgaver” i Teams.   

Vi opfordrer jer til at give os feedback på jeres oplevelser af skolelivet derhjemme, så vi kan have det med i 

overvejelserne omkring vores arbejde med fjernundervisningen. Vi hører gerne fra jer.  

 

Lektier  

Lektier vil fortsat blive givet på ForældreConnect i Yammer, og under funktionen ”Opgaver” i Teams til 

eleverne. Under ”Opgaver” i Teams, er det nemt at danne sig et hurtigt overblik over samtlige lektier.  

Vi vil sende jer en meddelelse i Nyhedsbrevet og et skema hver fredag. På den måde friholdes Yammer-

feeden til lektier de øvrige dage.   

 

Hvordan kan I hjælpe?  

Det vil være fordelagtigt for jeres barn, hvis I godkender barnets afleveringer, før de bliver afleveret til os. 

Under ”opgaver” i Teams, kan man læse vejledningen til opgaven, og dermed se om kriterierne er opfyldt. 

Sådan undgår vi at den enkelte elev får opbygget en stor ”pukkel” af ufærdige lektier der sendes rykkere 

for, samtidig med at der kommer nye lektier oveni. Vi ved godt at mange af jer arbejder, og at det i praksis 

kan være svært at opfylde.  

 

Vi synes det er “helt vildt sejt” så gode eleverne allerede er til at benytte Teams, og vi synes selv det er 

spændende at udforske og benytte os af de muligheder det tilbyder. Vi lærer meget nyttigt, som også kan 

bruges efter corona-krisen.  

 

Mange hilsner fra Martin, Rasmus og Lykke   

 



 NYHEDSBREV 
 

Uge   16 Den 17. april 2020 

 

∙ ∙ ∙ 
NÆRVÆR   |   FAGLIGHED   |   UDVIKLING   |   UDFORDRINGER   |   FÆLLESSKAB 

www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk ∙ Telefon 7525 6604 

 

Børnehaven og skolen er i gang igen 

I onsdags åbnede vi igen i børnehaven for alle børn i tidsrummet 8.00 - 15.00. I skolen mødte begynder- til 

5. klasse også ind igen. Gensynsglæden var og er stor. Vi har haft tre dejlige og anderledes dage.  

Vi skal holde afstand, vaske og sprite og vaske…… I skolen skal der undervises og i børnehave lege og læres.   

Børnene er rigtig dygtige til at forsøge at efterleve alle de nye krav. Selvfølgelig er det sværere jo yngre man 

er. Vi gør vores bedste for at skabe en struktur, der hjælper børne til at være i det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God weekend! 

 

Med venlig hilsen 

 Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 


