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Eleverne får tidligere fri d. 6. maj. Lærerne arbejder med skoleudvikling. 

Torsdag den 6. maj slutter skoledagen efter fjerde lektion kl. 13.25. Bussen kører hjem herefter.  

Lærerne skal bruge eftermiddag og aften på at planlægge, hvordan vi kan skabe en endnu bedre skole, og 

hvordan vi kan sikre, at det er tydeligt for omverden, at her er fokus på - nærvær, faglighed, udfordringer 

og fællesskab. Torsdagens møde er kulminationen på en proces, lærerne har været igennem i løbet af dette 

skoleår. Planen er at det samtidig bliver begyndelsen på en ny proces: Dialogmøder mellem skolen og 

hjemmene, som vi forhåbentlig kan starte op til efteråret. Glæd jer       

 

Skriftlige prøver 

Fra mandag den 3. maj til onsdag den 5. maj afvikler vi folkeskolens skriftlige prøver for 9. klasse. 

Alle prøver afholdes i SFO (ved siden af biblioteket). Mødetid: Allersenest et kvarter før prøven starter. 

 

Nyt fra børnehaven 

Solen skinner og vi får røde kinder og dejlige oplevelser. Som I sikkert har bemærket, har solen fået mere 

magt. Derfor skal I smøre jeres børn ind i solcreme om morgenen. Vi har solcreme her i børnehaven, som vi 

smører med over middag. 

 

Fra næste uge vil Caroline have timer i børnehaven mandag kl. 9.00-13.25 og Lærke kommer torsdag fra 

9.00 -13.25. Nogle af børnene har mødt dem de 3 dage før påske. Vi håber, I vil tage rigtig godt imod dem. 

Flere hænder i børnehave vil vi bruge til at komme på flere ture ud af huset. Nogle gange vil alle tage afsted 

på tur, og andre gange vil vi dele børnene op. I skal sørge for, at jeres barn har en turtaske hængende i 

garderoben. Når jeres barn skal på tur, vil vi skrive det på Yammer. Så det er vigtigt, at I følger med der.  

 

Fremover er planen at vores uger vil se cirka sådan ud: 

Mandag: Tur-dag 

Tirsdag: Skolegruppe  

Onsdag: Mad på bål 

Torsdag: Tur-dag 

Fredag: Vi gør rent ved vores dyr 

 

Mange tak fordi I er så gode til at hjælpe med at passe vores dyr i weekenden              

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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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 

6. maj 
Pædagogisk eftermiddag og aften for lærerne. Dagen slutter 13.25. 

Bussen kører hjem her. 

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 

Natur-dag for b.-6. klasse.  

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

Skoleafslutning fra kl. 17.00 

25. juni Sidste skoledag    

 


