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Skema- og busændringer fra mandag d. 31. maj 

Første lektion starter 8.40. Morgensang kl. 9.55. Tilbage til normal busrute. 

Igennem en lang periode har vi benyttet tiden fra 8.35 til 8.50, hvor vi normalt har morgensang, til at 

eleverne kan møde ind på skolen, vaske hænder og komme på plads, så de er klar til undervisningen kl. 

8.50.  Vi er nu så dygtige til den rutine, at vi godt kan få mere ud af skoledagen. Derfor vil 1. lektion 

fremover starte kl. 8.40.  

Morgensang over Teams starter fremover kl. 9.55. 

Fra mandag d. 31. maj kører bussen normal rute. Planen er udsendt sammen med dette nyhedsbrev. 

 

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. 

 

Skolen i skoven - uge 23 

En hel uge hvor vi flytter undervisningen ud i naturen. Det er det ’Skolen i skoven’ i uge 23 drejer sig om.  

Undervisningen er for beg.- 8. klasse. Yngstegruppen (beg.-5. klasse) skal til Blochsgård og ældstegruppen 

(6.-8. klasse) skal til spejderhytten i Outrup.  

 

Skoven i skolen med de yngste 

Vi skal til Blochsgård i Kærgård Plantage. Vi kører fra skolen, når Klaus’ bus er klar - og er hjemme på skolen 

igen kl. 13.25. Børnene skal medbringe turtasker med: Madpakke, drikkedunk og penalhus. 

Der kommer yderligere information på Yammer. 

 

Skoven i skolen med de ældste 

De ældste tager til Outrup hver dag. Her vil vi arbejde med teater og eventyr. Eleverne vil skulle både skrive 

og læse, fortolke eventyr, og udtrykke sig igennem krop og stemme. Vi håber de får en meget lærerig og 

sjov uge.  

Vi vil cykle derhen og tilbage til skolen igen hver dag. Elever der bor tæt på i Outrup, kan cykle direkte til 

spejderhytten. De elever der bor langt væk, og enten kommer med bussen eller bliver kørt, kan have en 

cykel stående på skolen i denne uge. Der vil være en lærer at følges med på cykel fra og til skolen. Det 

betyder at undervisningen starter kl. 9:10 ved spejderhytten og slutter kl. 14:00 så det passer med at bus-

børnene kan nå bussen fra skolen. 
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8.-9. klasse på lejrskole d. 16.til 18. juni 

Vi har lejrskole med skolens matrikel som base, og så tager vi på dagsture ud derfra. Vi har 

muligheden for at sove i gymnastiksalen. Eleverne vil være med til at bestemme programmet, 

ligesom de også er med til at bestemme, hvorhen vi skal på tur. Det kunne fx være en tur til en 

klatrepark en af dagene. Det vigtige er at der bliver hygget, og at eleverne bliver udfordret med 

nogle spændende og sociale aktiviteter. 

 

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 

Nu er det snart sommer i følge kalenderen. Det er vi rigtig glade for. Vi er efterhånden blevet rigtig gode til 

at tage regntøj på. Forhåbentligt skal vi til at øve os i at tage sommertøj på.  

Mandag: De kommende skolebørn var rigtig gode til at cykle, så vi tager på cykeltur med Kia og Caroline. 

Husk cykler, cykelhjelm og turtaske. De cykler ned til ”Aggeboe Skov”. 

Tirsdag: August og Elisa starter i børnehaven. Vi håber I vil være med til at tage godt imod dem. 

Ida, som skal have de kommende skolebørn, kommer på besøg, så børnene får mulighed for at lære hende 

at kende, inden de skal have hende i skolen. Det er en spændende tid. Jeres børn snakker meget om skolen. 

Onsdag: mad på bål. 

Torsdag: ”Billerne” tager på tur til ballonlegepladsen. 

Fredag: vi gør klar ved dyr og have. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

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

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

7. til 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. til 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. 

 


