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Skolen i skoven - uge 23 

Undervisningen vil foregå ude i naturen hele uge 23 under titlen: “Skolen i skoven”. 

Undervisningen er for beg.- 8. klasse (9. klasse har læseferie). 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, læse og 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 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 til at følges med dem 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. Husk: Cykelhjelm. 

 

 

 

Afslutning i skolen 

Vores traditionelle afslutning med grill, hygge, taler og sange torsdag eftermiddag og aften inden 

sommerferien kan endnu engang ikke gennemføres. Afslutningerne skal holdes i stamsamlæsningerne.  

Vi må holde en kæmpefest når vi kan igen       

 

Vi holder afslutningerne efter følgende plan: 

B.-1. torsdag d. 24. juni kl. 16.30 - 18.00. Fra skolen deltager Ida og Johanne. 

2.- 3. torsdag d. 24. juni kl. 18.00 - 19.30. Fra skolen deltager Johanne og Frands. 

4.- 5. tirsdag d. 22. juni kl. 18.00 - 19.30. Fra skolen deltager Karina og Rasmus. 

6.- 7. tirsdag d. 22. juni kl.  16.30 -18.00. Fra skolen deltager Martin og Rasmus. 

8. - 9. torsdag d. 24. juni kl. 19.30 - 21.00. Fra skolen deltager Lykke og Frands. 

 

Mere information følger på Yammer. 



 NYHEDSBREV 
 

Uge   22 Den 3. juni 2021 

 

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

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

 

Test i uge 23 

I forbindelse med ”Skolen i skoven” er vi i gang med at undersøge om de to poder kan dele sig, så der podes 

i spejderhytten i Outrup og på skolen. Hvis ikke det kan lade sig gøre med test begge steder vil testning 

foregå i spejderhytten i Outrup, og vi vil sørge for at så mange som muligt bliver testet onsdag og fredag 

tidligt på formiddagen. 

 

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 på skolen. 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. 

 

Nyt fra børnehaven 

At starte på noget nyt, kan godt være svært. Især når man er 3 år og skal sige farvel til mor og far. Derfor 

prioriterer vi højt, at de nye børn får så tryg en start som muligt. De yngste af børnene vil derfor være 

hjemme i børnehaven de næste par uger. 

Vores kanin, som synes at græsset er grønnere på den anden side af hegnet, har vi desværre ikke set siden 

mandag. Frem over vil der kun være 2 kaniner i buret.  

Solen har vi set rigtig meget på det sidste. Dejligt! Derfor er det rigtig vigtigt, at I husker at smøre jeres børn 

med solcreme derhjemme hver morgen, og at børnene har en solhat i garderoben.    

Mandag: De kommende skolebørn tager på cykeltur med Kia og Else. 

Tirsdag: Skolegruppe og bogbussen kommer på besøg. 

Onsdag: Mad på bål. 

Torsdag: Gåtur med billerne. 

Fredag: Vi gør rent ved dyrene og i vores have. 

 

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. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

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 
Naturdag 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. 

 


