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Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19
På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19
fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund
af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.
COVID-19 fripladstilskud kan søges til:
a. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske
forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
b. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder,
og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst
eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.
Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.
Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på
forældrebetalingen.
Ansøgningsskema og vejledning er medsendt dette nyhedsbrev. Materialet findes også printet på skolens
kontor, hvor det kan hentes.
Udfyldte skemaer skal afleveres til skolens kontor d. 8. juni. Vi skal videresende samlede ansøgninger
senest d. 10. juni. I månederne fremover skal vi fortsat indsende ansøgningsskemaer senest d. 10.

Nyt fra børnehaven
Tirsdag den 2. juni starter Malou i børnehaven. Vi håber I vil være med til at tage godt imod hende og
hendes familie.
Nu går vi ind i sommermånederne, og der er ikke lang tid til sommerferien. Det betyder, at vi snart skal sige
farvel til de dygtigst børn i børnehaven. Snøft!
Alle forældre til kommende skolebørn, skal sætte kryds i kalenderen den 25. juni kl. 14.00, for der vil jeres
børn blive ”sparket ud af børnehaven”. Nu kan vi ikke lære dem ret meget mere her i børnehaven. De er
bare så klar til nye udfordringer. Vi ønsker jer alt mulig held og lykke frem over. Det har været en fornøjelse
at lære jer at kende, og I er altid velkommen til at komme på besøg i børnehaven (børnene kan godt blive
passet i børnehaven i sommerferien

)
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Der er en del af vores faste sommerarrangementer, som vi må vente med, at finde ud af, om vi kan afholde.
Vi afventer den 8. juni, hvor regeringen igen vil komme med nye retningslinjerne.
Husk at melde tilbage med jeres behov for pasning i skolens ferie.

Pasningsbehov i sommerferien i børnehave og/eller SFO
Selvom mange ting er anderledes, kommer vi heldigvis ikke uden om en sommerferie. Vi har lukket i uge 29
og 30. I skal skrive jeres behov for pasning på yammar for ugerne 27., 28., 31. og 32. Svar I det spørgsmål vi
stiller på Yammer(så svarene kommer til at ligge samlet). Senest 1. juni har vi brug for jeres tilkendegivelser
samt tid på dagene. Vi planlægger dagene efter jer, så vær gerne præcis med ønskerne. Så vil vi se, hvad
der kan lade sig gøre. Skriv kun de tider på, I ved der er nødvendige. I må ikke forvente normale
åbningstider, det er stadig nødpasning, men vi vil gøre vores bedste.

Forældre må komme ind på skolen
Forældre må komme ind på skolen, hvis de vasker hænder eller spritte dem af forinden.

Uge-, mode-, have- og madblade søges!
I håndværk og design arbejder 3.-5. klasse på en gigantisk farvecollage – til det skal vi bruge masser og
masser af blade. Send gerne jeres gamle blade med eleverne i skole.

Beretninger fra begynder - 3. klasse
Otto Frello – den utidige kunstner
Vi startede i Outrup hvor vi iagttog og studerede Frellos malerier. Otto Frello – den utidige kunstner.
Eleverne så i dag på gengivelser af Otto Frellos kunst. I Outrup har en projektgruppe sat sig for at udsmykke
gavle og facader med gengivelser af Frellos kunst. Frello er født på Skyhede – et område i udkanten af
Outrup i 1924. Han nåede at blive 90 år, og var aktiv til det sidste. Han har malet et utal af malerier, og er i
særdeleshed kendt for sine fantasifulde og livagtige billeder. Man kan se på hans malerier mange gange og
stadig blive ved med at få øje på nye detaljer.
Otto Frello blev udlært maler i Billum, men flyttede til København som ung. Han erhvervede sig først som
illustrator og har blandt andet tegnet flere af Politikkens håndbøger. I 1966 er Frello ’heldig’ at få en ordre
fra amerikanske Kelloggs – han lavede foldedyr af cornflakespakken. Ordren indbragte 40.000 kr. For hyren
købte Frello, det der sidenhen blev hans hjem og atelier i indre København, en 640 m2 stor etage lejlighed.
Frello giftede sig med Stence i en alder af 42 år. Sammen fik de to børn - Simon og Thomas.
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Efter Frellos død fandt man et hemmeligt maleri gemt bag tapetet. Maleriet er ’Frokost i det grønne’ – en
gengivelse hænger på gavlen af Hotel Outrup.
Gravhøjen ved Over Fidde
Vi fik også et hvil på den fredede gravhøj. Der hersker, blandt de lokale, stor uvished om, hvorvidt
gravhøjen gemmer på noget. Nogle lokale har hørt historie, om børn der har gravet sig tværs gennem
højen, uden at støde på fund.
Mælkevejen
En ny vandre-cykelrute fra Henne Strand – Outrup og retur. Ruten er etableret for at friste flere turister til
at besøge nærområdet og få et indblik i det produktions Danmark der ligger side om side med et af
Danmarks største turistområder. Faktisk er området Outrup- Henne centrum i det nordeuropæiske
mælkebælte. Det vil sige at koncentrationen af mælkekvæg er exceptionel høj netop her omkring os.
Ruten er døbt mælkevejen med reference til alle de mælkeproducenter, der ligger langs ruten. Det er
hensigten at turister (og lokale) skal kunne besøge landbrug langs ruten og måske købe lokalt producerede
fødevarer. En af landmændene, der er nysgerrig på ideen, er Torben Kragh – som vi også besøgte. Torben
vidste os både malkekarrusel, kalve, kvier og køer. Vi så også traktor og fodervogn - kort sagt, vi så hele
‘butikken’. Noget ganske særligt var dog Dronning Maja - gårdens flotteste og ældste ko. 12 år er hun og
har ydet 150.000 l mælk, eller hvad der svarer til 7 mælkebiler. Tusinde tak til Tove og Torben for
gæstfriheden.
Ruten ’Jylland rundt’:
Søndervig – Thisted
Om tidevandet i forhold til høj- og lavvandet. Om høfden og dens opbygning og funktion. Havnebyen
Thyborøn med Sneglehuset, Jyllandsakvariet og Thyborønfæstningen. Klitmøller der satte Danmark på
verdenskortet med ’Cold Hawaii’ og meget, meget mere.
Benene blev brugt godt i dag - vi har gået 9,7 km (i stiv modvind).
Ekspedition – dag 3
Vi gik fra Ellipsen ved Filsø i retning mod Storholm Fugletårn. Vi forsøgte det bedste vi kunne, at liste og
være musestille - men, havørnen var ikke at se! Til gengæld så vi en hættemåge-koloni og en lappedykker.
Vi hørte gøgen og lærken, og nød den enestående og rå natur
Vi gik gennem hedeland og hilste på gallowaykvæg, der græsser og holder den vilde natur i ave. Vi kom ud
ved Tegnebjerg og gik inde i landet igen umiddelbart før Henne Mølle å. Vi fulgte åens løb og endte til sidst
ved Henne Kirke. Vi blev hentet ved kirken af Klaus.
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Thomas Windings bedste historier
Undervejs hørte vi i dag en skøn fortælling om Villy. Thomas Winding har forfattet rigtig mange
børnefortællinger. Ligesom han har lavet timevis af børnefjernsyn. I dag har eleverne hørt historien ’Skrig
og hyl, Villy’ – om drengen Villy, der bor i en familie fyldt af skrig og hyl, hvordan ophidselse smitter og
vrede skaber vred. Villy er dog eminent god til at læse og drømme. Så når han vågner om morgenen ved at
hans søster skriger, så forstiller han sig bare han er i en snehytte på Grønland, og at nogen trænger til
hjælp. Og sådan fortsætter Villy med at fantasere.
I dag har vi gået 8,5 km 🇩🇰
Ruten ’Jylland rundt’
Thisted – Hanstholm – Løkken
Eleverne lærte om: Thisted bredning, der er farvandet mellem Mors og Thy i Limfjorden – her er solrigt og
mildt. En grøn oase i det ellers golde og forblæste nordvest. Heide Planteskole har Europas største samling
af syrener - over 400 sorter. Til alle de blomsterglade børn er det helt fantastisk at besøge haven, når
syrenerne blomstre.
Hanstholmknude, der er 7 km lang og 3 km bred. Hanstholm var en ø i stenalderen inden den fæstnede sig
til fastlandet. Der findes kalkskrænter, hvor der lever flere meget sjældne arter. Ved Hanstholm ligger et
stort bunkeranlæg med antiluftskyts stillinger bygget af tyskerne i anden verdenskrig.
Svinkløv Badehotel – et meget kendt badehotel – det brændte ned og blev bygget op igen – næsten
fuldstændig magen til.
Thorstrup strand – Her trækkes de 19 aktive fiskekuttere stadig op på stranden. Måske har I set tv-serien
’Gutterne på kutterne’?
Skudehandelen fandt også sted på denne egn. Der var en slags naturlig havn mellem Bulbjerg og Svinkløv
på grund af kalkaflejringerne. Danmark havde overskud af smør, mel og korn men manglede tømmer og
jern. Det havde Norge i overskud – derfor fandt en flittig handel sted. Man byggede skibe med fladere
bund, så de nemmere kunne flyde op på stranden med gods – de kaldes ’skude’, heraf skudehandel.
Løkken, et attraktivt ferieområde med masser af sommerhuse og hygge.
Nationalpark Thy – Danmarks første nationalpark. Et stort fredet område fra Thyborøn til Hanstholm

God pinse og weekend!

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave
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Kalender
21. - 24. maj

Kr. himmelfartsferie

30. maj - 1. juni

Pinseferie

5. juni

Grundlovsdag - fridag for skolen. Børnehaven åben.

23. juni

Træf

24. juni

Idrætsdag for alle

25. juni

”Spark ud dag” i børnehaven

25. juni

Naturdag for beg.- 6. klasse. Rengøring 7.- 9. klasser

26. juni

Sidste skoledag

27. juni

Træf

27. juni - 11. august

Sommerferie

Kalender for skoleåret og feriekalendere kan ses under ”DET SKER” på www.blaabjergfriskole.dk
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Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sygdom

Hvornår må børn komme i
børnehave eller skole?
Børn må komme i skole og
børnehave når de ikke har
symptomer på sygdom. Det betyder,
at hvis man har symptomer på
sygdom, skal man blive hjemme,
indtil man er rask. Regeringen har
truffet beslutning om, at børn der
bor i husstand med en person påvist
med COVID-19 ikke skal komme i
skole eller børnehave. I forhold til
COVID-19 betragtes man som rask,
når der er gået 48 timer, efter
symptomerne er ophørt. Herefter
må man komme i skole igen.

Hvornår er man syg?
Man vurderes som syg, når der er
symptomer på sygdom, også ved
milde symptomer på sygdom. Det
betyder, at man ved symptomer på
sygdom skal blive hjemme fra
børnehave eller skole.

Ved sygdom opstået i børnehave
eller skolen
Hvis et barn får symptomer på
sygdom, mens de er i børnehave
eller skole, skal de hurtigst muligt
tage hjem og blive der, indtil 48
timer efter de har haft sidste
symptomer. Hvis en person, der har
været i børnehave eller skole,
konstateres smittet med COVID-19,
skal børnehave eller skoles
informeres om det, med henblik på
at de personer, den pågældende har
været i nær kontakt med,
informeres. Nære kontakter skal
efterfølgende være særligt
opmærksomme på sygdomstegn og i
endnu højere grad følge de generelle
råd om god hygiejne, men de må
som udgangspunkt gerne må møde
op i børnehave eller skolen.

Hvis en i husstanden er påvist med
COVID-19
Det anbefales, at personer med
påvist COVID-19 i så høj grad som
muligt isolerer sig i hjemmet væk fra
andre i husstanden og ikke har fysisk
kontakt med personer i hjemmet, jf.
generelle råd til dig, der har tegn på
sygdom.
Personer, der forlader husstanden,
skal vaske hænder lige inden
hjemmet forlades. Regeringen har ud
fra et forsigtighedsprincip truffet den
beslutning, at børn, der bor i
husstand med en person, der er
påvist med COVID-19, ikke skal
komme i børnehave eller skole.
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