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Velkommen til ny elev 

Vi byder velkommen til Mikkeline, som starter i 5. klasse efter sommerferien. Vi opfordrer alle til at tage 

godt imod Mikkeline og hendes familie. 

 

Skema for næste skoleår 

Vi ønsker at tilbyde eleverne et lærerigt kommende skoleår med fantastiske oplevelser og et godt 
undervisningsmiljø. Skemaet for dette skoleår, og en oversigt over forkortelserne i skemaet, er udsendt 
sammen med dette nyhedsbrev. Kalender for det kommende skoleår er opslået på hjemmesiden. Der er 
link hertil sidst i nyhedsbrevet. 
 
Bl.a. kan man se at skolens ældste elever har Teateruge i uge 43. Det har eleverne presset hårdt for at få - 

gennem elevrådet      
 
Skemaet er udarbejdet med udgangspunkt i, at vi holder fast i vores stamsamlæsninger for b.-1., 2.-3., 4.-5., 
6.-7. og 8.-9. klasse. Stamsamlæsningerne dækker minimum dansk, matematik og engelsk. Der er få 
afvigelser, som er begrundet i at årgangene har et forskelligt timetal.  
 

Tysk i 7.-9. klasse varetages af LM (Lykke Marxen). Hun støttes i alle tre lektioner af MP (Martin Pedersen). 

 

I Naturfag 7.-9. klasse vil MP være støttelærer i en lektion og i Kulturfag vil RS (Rasmus Seratski) være 

støttelærer i en lektion. 

      

I Madkundskab for 6.-7. klasse vil RS (Rasmus Seratski) være støttelærer i to lektioner. 

 

B.-1. klasse vil have dobbeltlærer på 4 lektioner om ugen. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag vil BL (Birte 

Larsen) være med, så de 9 elever får de bedste muligheder for at lære at læse. 

 

Elever med IT-rygsæk vil igen modtage 4 kurser á 4 lektioner i løbet af skoleåret i anvendelsen af IT-

rygsækkens programmer. 

 

Elever med behov for ekstrahjælp vil kunne tildeles ”kursus-timer” hos BL.  
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Nyt fra børnehaven  

Sommerferien står for døren for børn i skole og børnehave. SFO-børn, som har brug for pasning i ferien, 

skal møde ind i børnehaven.   

 

SFO`s telefon er lukket i sommerferien. I skal i stedet ringe eller sende besked på børnehavens mobil som 

har tlf.nr: 3029 6604.  

 

Personalet i sommerferien vil være:  

Pia, Birgitte (holder ferie i uge 28), Else Marie (holder ferie i uge 31) og Anni (holder ferie i uge 31).   

Vores arbejdsplan er lavet om, så alle har fået nye arbejdstider. Hvis I eller jeres børn har brug for at vide, 

hvem der er på arbejde, så spørg i børnehaven.  

  

Husk at hele børnehaven er lukket i uge 29 og 30.  

 

Tak for året der er gået. 

Vi ønsker alle børn og forældre en rigtig dejlig sommerferie 😊 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

25. juni-7. august Skolebørnenes sommerferie 

16.-31. juli Børnehaven holder sommerferie - er lukket 

1. august  Børnehaven er åben igen 

8. august 1. skoledag. Fri kl. 13.25. Bussen kører hjem herefter. 

30. august Forældremøder 6.-9. klasse fra kl. 17.00 – 19.00. 

31. august Forældremøde b.-5. klasse fra kl. 17.00 – 19.00. 

5. - 9. september Lejrskole for 7.-9. klasse. Turen går til Hamburg. 

7.-9. september Lejrskole for b.-6. klasse. Turen går til Århus. 

14. eller 15. september Erhvervsskolernes dag for 8. og 9. klasse 

21. september Du vælger selv 8. klasse 

26. - 30. september Naturvidenskabelig uge 6.-9. klasse. 

Kalender for skoleåret og ferieplan kan ses på www.blaabjergfriskole.dk under menupunktet ”Det sker”. 

 

Skema og andre vigtige dokumenter 

Skoleskema, nyhedsbreve, årskalender, busplan mm. kan findes på vores hjemmeside. Hermed link til 

skoleskemaet: https://www.blaabjergfriskole.dk/om-skolen/skema/  
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