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Generalforsamling 

Der indkaldes til generalforsamling mandag d. 17. august kl. 19.00. Indkaldelse følger. 
 
Træf 

Hermed indkaldes til de 2 sidste træf i dette skoleår. Begge gange byder vi på hyggeligt samvær med kaffe 
og brød. Om lørdagen byder vi også på grillede pølser til frokost.   
Nye forældre er meget velkomne.  
Hvis du/I bliver forhindret i at deltage, så skal du/I selv bytte med en anden familie. 
 

Træf d. 23.06.20 kl. 08.35 - 12.00 - vi mødes i kælderen på skolen 
Bente og Andreas Kristensen, Pia og Carsten Jørgensen, Anette Nissen og Stanley Johansen,  
 

Træf d. 27.06.20 kl 08.30 - 12.00 - vi mødes i hallen 
Annemette og Casper Rosendahl, Vibeke og Christian Knudsborg, Sylvia og Michael Pek, Karina og David 
Etzerodt, Majken Hansen, Birgitte og Allan Kristensen, Carina og Carsten Olsen, Birgitte Davidsen og Morten 
Lauritsen, Diana R Holtzmann, Brigitte Mourits og Jacobus Nederend, 
Anette og Søren Madsen, Mandy og Christian Rosche, Yohana V Bastidas, Pia og Bjarne Kargo, Hanne og 
Georg Schwarz, Kirsten og Matthias Jungblut, Tanja og Simon Pedersen, Cecilie og Troels L Dam, Johnny 
Christensen, Pia Lidegaard og Dennis Møller, Ditte og Anton Christensen, Dorthe Jensen og Heinrich Prast, 
Anne-Mette og Jens Kristiansen, Mette og Sune Sandvang, Vibeke Sylvestersen og Morten Krogh, Tine og 
Kim Grønbech, Birgitte og Brian Dammark, Ann Pedersen og Claus Andreasen, Mattie og Jan Haarsma. 
 
Vi fordeler de forskellige opgaver når vi mødes. Opgaverne vil bestå af hovedrengøring i skolen, 
børnehaven og SFO, forberedelse formiddagskaffe og rundstykker og grill af frokostpølser med brød. 
 

Medbring det gode humør. 
Afslutning i skolen 

Vores traditionelle afslutning med grill, hygge, taler og sange torsdag eftermiddag og aften inden 
sommerferien kan ikke gennemføres. Afslutningerne skal holdes klassevis, så man ikke bliver for mange.  
 
Vi holder afslutningerne i samlæsningerne efter følgende plan: 
B.-1. mandag d. 22. juni kl. 17.00 – 18.30. Fra skolen deltager Johanne og Line. 
2.- 3. mandag d. 22. juni kl. 18.30 - 20.00.  Fra skolen deltager Johanne og Line. 
4.- 5. onsdag d. 24. juni kl. 17.00 - 18.30. Fra skolen deltager Karina og Frands. 
6.- 7. torsdag d. 25. juni kl. 17.00 - 18.30. Fra skolen deltager Martin og Rasmus. 
8. - 9. torsdag d. 25. juni kl. 19.00 - 20.30. Fra skolen deltager Lykke og Frands. 
Mere information følger på Yammer. 
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Rejser til udlandet 

Hvis en familie vælger at rejse til et land eller et område, som frarådes af udenrigsministeriet, skal 
barnet/børnene ved hjemkomst være i karantæne i 14 dage, inden start i skole eller børnehave. For 
skolebørns vedkommende kan man ikke forvente at skolen tilbyder fjernundervisning.  
 
Sygdom  

Sundhedsstyrelsen meddeler på forespørgsel, at elever og ansatte fortsat skal blive hjemme indtil 48 timer 
efter symptom-ophør, hvis man bliver syg eller forkølet. Det uanset om der er tale om Corona symptomer 
eller symptomer på noget andet. Hvis man er helt sikker på at et symptom skyldes noget kendt, som f.eks. 
allergi eller menstruationssmerter, så behøver man ikke blive hjemme. 
 

Begynder- til 3. klasse på ekspedition 

Ekspeditionsdag nr. 5: 
På turen langs stranden fra Kærgård til Henne strand hørte vi bl.a. om varden, som er en menneskeskabt 
stenkonstruktion (en bunke sten). I Skandinavien forbindes varder især med markering af transportruter til 
lands og til vands. Varderne fungerer som landmærker, der oprindeligt var en lokalitet eller kendetegn på 
land, som man kunne navigere efter - inden man fik sømærker og fyrtårne langs kysten. 
 
Vi fik også genopfrisket begreberne: båke, sandstranden, den hvide klit og den grå klit 
 
Sømærker/båke er en slags vejskilte for skibstrafikken. 
Vi så bl.a. en strandringspinder-larve 
Strandringspinderen er som voksen en mere neutral natsværmer i brunlige nuancer, men i larvestadiet er 
den fuld af spræl og farver i orange og lyseblåt. 
Larvernes lange behåring er et forsvar mod at blive spist. Hos nogle mennesker kan hårene give udslæt, 
hvilket man bør være opmærksom på, hvis man tager en larve op i hånden. 
 
Den hvide klit 
Den yderste klit, der konstant er i bevægelse og kun nogle steder er bevokset med de mest hårdføre 
planter som marehalm og hjælme, kaldes den hvide klit. Sandet er her ofte meget kalkrigt, da det er 
blandet op med stumper af døde havdyrs skaller. Den hvide klit er et barsk sted for planter – da der både er 
ekstremt tørt, salt- og vindpåvirket. Kun enkelte arter er så godt tilpassede, at de kan overleve i den hvide 
klit. 



 NYHEDSBREV 
 

Uge   24 Den 12. juni 2020 
 

· · · 
NÆRVÆR   |   FAGLIGHED   |   UDVIKLING   |   UDFORDRINGER   |   FÆLLESSKAB 

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

 
Den brune og den grå klit 
I overgangen videre fra grønsværklitten forekommer ofte et bælte, der bliver kaldt den brune klit. Her 
vokser overvejende brune mosser og laver, der giver klitten dens navn. Den brune klit går over i den grå 
klit. Sandet ved den grå klit er udvasket for de fleste næringsstoffer, og det reagerer surt. Det er samtidig så 
stabiliseret, at mosser og laver, f.eks. rensdyrlaver og bægerlaver, kan gro. Den ringe næring favoriserer 
laverne og mosserne, der er meget nøjsomme. Det er mosaikker af disse vækster, der giver klitten dens 
farve og særpræg. Mosser og laver vokser ekstremt langsomt. Selv en lille pude mos, eller en stump 
rensdyrlav på størrelse med en hånd kan være 10-30 år om at gro op, så den grå klits samfund er gammelt. 
Rodnettet er overfladisk og gør dette bælte meget sårbart overfor slid – f.eks. strandgæsters færden. Bliver 
der først slidt hul i bevoksningen, så vinden igen kan få fat i sandet, udvikles bare indsande, kaldet 
vindbrud, hvor sandet igen flyttes rundt, og planterne har svært ved at indvandre igen. 
 
Turen ’Jylland rundt* 
Frederikshavn – Sæby – Læsø – Ålborg 
Frederikshavn er Vendsyssels næststørste by. En by Pikkerbakken – del af en 3 km lang kystskrænt. 
Skrænten rejser sig 71 m. over havets overflade. På toppen er etableret en enestående udsigtsplatform 
produceret i beton og med glassider. Det vil opleves som står man frit på kanten. 
Noget andet og helt unikt for Frederikshavn, er stranden, hvor der om sommeren er palmer. 
På Læsø, Kattegats største ø beliggende midt mellem Frederikshavn i Danmark og Göteborg i Sverige, findes 
mange dejlige oplevelser. Læsø er nok mest eller bedst kendt for sin saltsydning. Ved saltsydning varmes 
koncentreret saltvand op i store jernpanden over åben ild. På den måde fordamper vandet lige så stille og 
saltkrystallerne vil bundfælde. Saltsydningen har fundet stede gennem mange hundrede år og i 
middelalderen udgjorde den øens økonomi. For at opretholde produktionen ved sydning skulle der brænde 
til, og i midten af 1600-tallet var øen stort set løbet tør for skov og dermed brænde. Det blev forbudt at 
syde indtil der igen var etableret skov i starten af 1900-tallet. 
Læsø bliver i øvrigt nævnt flere gange i den nordiske mytologi som hjemsted for jætten Ægir og som 
feststed for de nordiske guder, aserne. 
Ålborg, er Danmarks fjerde største by, hvis man tæller Nørresundby med (-og det gør man). 
Limfjordsbroen samler de to byer til en. 
 
Ekspedition dag 6 
Vi har i dag gået fra Lønne Kirke til Nymindegab - en helt vidunderlig og smuk tur. Den kan også tages på 
skinnecykler - det var der mange børn der gerne ville prøve ;0) 
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Vi så og lærte om mange planter som digitalis, vi så kantareller, bregnen og padderokken som også fandtes 
samtidig med dinosaurerne. Vi så den smukke sommerfugl - Kejserkåbe og meget mere til. Turen endte i 
Nymindegab, hvor vi så kaskelothvalens skellet. 
 
I dag har vi gået 5,8 km - der har god tid til pauser og leg. 
  
Nymindegablejren 
Den militære historie 
Som Line tidligere har fortalt; var Nymindegab op igennem1800-tallet et fiskerleje og udgangspunkt for 
havfiskeri (da udløbet til Vesterhavet var længere sydpå - ud for Nymindegab). Men da de nye udløb ved 
Hvide Sande blev etableret mistede Nymindegab efterhånden sin betydning som fiskerleje. 
Ved 2. verdenskrigs udbrud og nazisternes besættelse af Danmark fik området omkring Nymindegab en helt 
ny betydning. Området kom til at indgå som en del af det kystforsvar, som nazisterne byggede op langs den 
jyske vestkyst. 
 
Nymindegablejren blev etableret i årene 1941-43 i forbindelse med opbyggelsen af kystforsvaret. Lejren 
blev anvendt af de tyske tropper som fagligt støtteområde for det imponerende forsvarsværk. Lejren blev 
bygget, så det lignede en landsby fra luften - for at narre englænderne, så de ikke bombarderede den. 
Den tyske besættelsesmagt drænede i krigsårene den danske statskasse for mere end 10 milliarder danske 
kroner. Af disse midler blev over 2 milliarder anvendt til etablering af den danske del af Hitlers i alt 5500 km 
lange fæstningsværk, fra Pyrenæerne til Nordkap. 
Et fæstningsværk, der stadig i dag er iøjnefaldende og netop ved Nymindegab ses særligt tydeligt - bl.a. i 
form af den solide panserværnsmur, der løber nedenom Holmsland Klit ved Nyminde Strøm. 
Udbygningen af fæstningsværket fortsatte frem til foråret 1945. Mandskabet, der udførte arbejdet fra 
slutningen af 1943 til krigens afslutning, var primært tvangsarbejdere af en særdeles blandet herkomst: 
russere, franskmænd, polakker mfl. Tvangsarbejderne var under hele perioden indkvarteret i 
pigtrådsomkransede barakker ude ved kysten. 
En del af de gamle bunkere er nu ved at blive taget af Vesterhavet, men inde omkring Hjemmeværnsskolen 
ligger stadig utallige bunkere skjult i terrænet. 
Det passive forsvar af området bestod af minefelter og pansergrave. 
 
Efter kapitulationen overtog Indenrigsministeriet Nymindegablejren, der indledningsvis blev anvendt til at 
huse bl.a. tyske flygtninge. Men allerede ved årsskiftet 1945-46 overgik lejren til uddannelsessted for 
genopbygningen af det danske forsvar. 
Efter etableringen af hjemmeværnet i 1949, blev Hjemmeværnsskolens virksomhed indpasset i 
Nymindegablejren. 
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Siden 1970 har hjemmeværnet helt overtaget lejren og administrerer og driver i dag terrænet. 
  
  
Jernbanen 
Da man for 150 år siden begyndte at tænke på jernbane i Vardes vestegn - var det en selvfølge, at den 
skulle ende i Nymindegab og transportere fisk derfra. Men da udløbet til Vesterhavet blev etableret i Hvide 
Sande mistede Nymindegab sin betydning og i 1900 besluttedes det at banen skulle ende i Nørre Nebel. 
Banen hedder Vestbanen og åbnede i 1903. Både i 1917 og 1925 forsøgte man at få banen forlænget til 
Nymindegab - men forgæves. 
 
I 1942 etablerede den tyske Værnemagt den første jernbane til Nymindegab. Det var i forbindelse med 
anlæggelsen af et område til afprøvning af deres antiluftskyts. Inde i lejren blev militærpersonalet 
indkvarteret - og snart kom der hver uge lukkede tog fra Berlin med nye luftværnsbatterier, der skulle 
afprøves og sendes videre efter endt indskydning. 
Nebelbanen havde mange godstransporter til lejren, og toget ”Piraten” kørte med arbejdere fra Esbjerg til 
Nymindegab om morgenen og tilbage om aftenen. 
Efter Besættelsen blev sporet Nørre Nebel-Nymindegab stort set kun brugt af det danske militær. 
Siden sommeren 2001 har man kunnet køre på skinnecykel. 
Tidligere har der også kørt veterantog på banen - men sporet er nu afskåret fra omverdenen, da skinnerne 
er taget op i den vestlige del af Nørre Nebel. 
  
Turen ’Jylland rundt’ 
Ålborg – Randers – Grenå 
Med start i Ålborg der sammen med Nørresundby er Danmarks fjerde største by, bevæger vi os sydpå til 
Randers. Randers er beliggende ved Gudenåens udmunding mod nordøst og i bunden af Randers Fjord. I 
Randers – der er Danmarks sjette største by – finder man Nordeuropas største kunstige regnskov, Randers 
Regnskov. Hvert år besøger over 250.000 mennesker regnskoven, og nyder godt af lune klimaer. Der er 
skabt tre forskellige kunstige klimaer (habitater): Det afrikanske, det asiatiske og det sydamerikanske. 
 
Randers er en gammel by med beskrivelser tilbage til middelalderen. I middelalderen blev byen kaldet 
Randarós. Hvis man deler navnet i stavelser, får man Rand – Arós. Arós betyder udmunding og Rand 
betyder bakkekant. Navnet kan altså læses som ’Byen på bakken ved udmundingen’. 
 
Grenå ligger på Djursland eller på spidsen af næsen, om man vil. Med dens placering blev den gamle 
købstad et centralt knudepunkt for handel. Fra Grenå kan du sejle til Anholt en lille ø i Kattegat på bare 
11*6 km. Anholt er en naturperle og har Nordeuropas største lavhede, der mest af alt minder om en 
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ørken, med ingen eller sparsom plantevækst. 80 % af øen er fredet og har aldrig været opdyrket. De sidste 
20% af øen er beboet. 
 

 
God weekend! 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

Kalender 

22. juni 
Afslutning for dette skoleår 
B.-1. kl.: 17.00 - 18.30 
2.- 3. kl.: 18.30 - 20.00 

23. juni Træf 

24. juni Idrætsdag for alle 

24. juni 
Afslutning for dette skoleår 
4.-5.kl.: 17.00 - 18.30 

25. juni ”Spark ud dag” i børnehaven 

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

25. juni 
Afslutning for dette skoleår 
6.-7. kl.: 17.00 - 18.30 
8.-9. kl.: 19.00 - 20.30 

26. juni Sidste skoledag 

27. juni Træf 

27. juni - 11. august Sommerferie 

12. august 
Første skoledag efter sommerferien. Dagen starter 8.35 og slutter kl. 13.25. 
Herefter kører bussen hjem. 
Begynderklassen møder kl. 12.00 denne dag, og får en særlig velkomst. 

17. august Generalforsamling kl. 19.00. 

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. 

 

 

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 
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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 udsendt med nyhedsbrevet i uge 22. Materialet findes også printet på 
skolens kontor, hvor det kan hentes.  
 
Udfyldte skemaer skal afleveres til skolens kontor i god tid, så vi kan indsende ansøgningsskemaer senest d. 
10. i en måned. 
 
 


