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Bestyrelsen 

På bestyrelsesmødet d. 18. maj har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde: 

Formand: Christian Kirchheiner 

Næstformand: Tanja Lykke Pedersen 

Sekretær: Marlene Chemnitz 

Kasserer: Thomas Høj Arnum 

Øvrige medlemmer: Annemette Rosendahl, Dorthe Bach Jensen og Rebecca Elkjær Jakobsen. 

 

 

Nye retningslinjer 

Der er nye retningslinjer på vej, som sandsynligvis får betydning for hvordan vi kan afslutte dette skoleår. 

Når vi har dem, kan vi lægge planer for skoleafslutningen og skrive til jer, hvad der kommer til at ske. 

 

 

Demokratidag fredag d. 4. juni 

Demokratidag er en klasselærerdag og eleverne har fri kl. 13.25. Bussen kører hjem herefter. Dagen er 

tilegnet aktiviteter der styrker elevernes demokratiske dannelse. I år vil klasserne arbejde hver for sig. Vi vil 

arbejde med evnen til at lytte til hinanden og øvelser, hvor vi får øje på de ting vi har til fælles, og samtale 

om emner hvor vi er uenige. 

 

 

Forældremøde om næste skoleårs begynderklasse 

Tirsdag d. 15. juni inviteres forældre og børn til kommende begynderklasse til orientering om skolestart og 

alt hvad det indebærer. Mødet afholdes på skolen fra kl. 16.30 - 18.00. I får yderligere oplysninger i 

Førskolegruppen på børnehavens Yammer i næste uge. 

 

 

Nyt fra børnehaven 

Stort tillykke med Andrea, som blev 3 år mandag den 17. maj. 

Birgitte har fri hele uge 21. Else er vikar. 

Vi har travlt i børnehaven med at passe vores dyr og så frø. Klaus har travlt med at lave ny terrasse. Det 

bliver så godt, og vi glæder os til, at den bliver færdig. 
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Mandag: er det 2. pinsedag, og børnehaven er lukket.  

Tirsdag: De kommende skolebørn skal have cykler med i børnehaven. Vi vil øve os i at cykle i skolegården. 

Børnenes cykler skal stå i cykelskuret til vi skal bruge dem. I må meget gerne øve på at cykle hjemme, så 

jeres børn kan blive dygtige til det. Måske tager vi på en lille cykeltur, når børnene er blevet gode til det. 

Onsdag: er vores bål-dag. 

Torsdag: Vi tager på tur til Filsø. 

Fredag: Vi passer dyr og vores køkkenhave. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

Kalender 

24. maj 2. Pinsedag 

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

4. juni Demokratidag. Dagen slutter 13.25. Bussen kører hjem herefter. 

7. - 11. juni 
Skolen i skoven for b.-8. klasse. Mandag til torsdag kører bussen efter normal 

køreplan. Fredag slutter 13.25. Bussen kører hjem herefter. 

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

15. juni Forældremøde om næste skoleårs begynderklasse 16.30 - 18.00. 

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

23. juni 
Natur-dag for b.-6. klasse.  

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

24. juni 
Idrætsdag. Skoledagen slutter 13.25. 

Skoleafslutning fra kl. 17.00 

25. juni Sidste skoledag    

26. juni til 10. august Børnenes sommerferie 

17. juli til 1. august Børnehaven holder sommerferie - er lukket 

2. august Børnehaven er åben igen 

11. august 1. skoledag i skoleåret 2021-2022 

 


