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Velkommen til et nyt skoleår 

Det nye skoleår starter på onsdag den 11. august. Håber, I har nydt sommeren og haft god tid til at slappe 

af og lade op. Vi glæder os til at se alle børnene igen og få gang i alle de spændende undervisningsforløb og 

aktiviteter, vi har planlagt til dem. 

 

Velkommen 

Vi byder velkommen til Line, som skal gå i 3. klasse. Vi opfordrer alle til at tage godt imod Line og hendes 

familie. 

Vi byder også velkommen til Albert, Jamie, Liva, Mads, Ofelia og Ziva, som alle begynder i begynderklassen.  

 

Første skoledag 

08.25 Eleverne kan møde ind. Eleverne skal vaske hænder, inden de går ind på skolen 

08.35 Morgensang i hallen 

09.00 I klassen med klasselærer 

10.10 Frikvarter 

10.30 I klassen med klasselærer 

11.10 Spisning 

11.20 Frikvarter 

11.45 I klassen med klasselærer 

13.25 Fri 

 

12.00 Den nye begynderklasse møder 

 

SFO 

SFO fungerer normalt fra onsdag den 11. august. Morgen-SFO: Fra 6.30 til kl. 8.00 møder børnene i 

børnehaven, herefter i skolen. Efter skoletid går børnene i SFO, hvor de er indtil kl. 15.00. 

Fra kl. 15.00 og fremefter er børnene i børnehaven, hvor de kan hentes.  

 

Start godt i skolen 

Det er vigtigt, at skoletasken er pakket vel, med de ting man har brug for i skolen. Vi opfordrer alle forældre 

og børn til at tjekke tasken igennem.  

Der skal være: 

• Penalhus med almindelige skriveredskaber 

• Lineal 



 NYHEDSBREV 
 

Uge 31             Den 6. august 2021 

 

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

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

 

• Høretelefoner 

• Passer, tegnetrekant, lommeregner og vinkelmåler (elever fra 4. klasse) 

• En god madpakke hver dag        

• Drikkedunk - de må ikke drikke af hanen 

 

Retningslinjer - vi lever desværre stadig i en pandemitid 

Skolen skal levere en normal undervisning, som opfylder de faglige mål. Vi skal dog gå tilbage til 

nødundervisning, hvis vi oplever smitte på skolen. 

 

Retningslinjerne er følgende: 

• Eleverne skal vaske hænder, når de ankommer til skolen 

• Ingen børn må møde i skolen, hvis der i hjemmet er en person, som er syg med COVID-19 

• Ingen må møde med de mindste symptomer på sygdom og/eller forkølelse - i så fald skal man blive 

hjemme til 48 timer efter symptomophør 

• Voksne skal også vaske hænder, hvis man skal ind på skolen 

 

Frugt 

Vi går tilbage til den oprindelige frugtordning, som gælder fra og med første skoledag.  

 

Samtykker til test skal fornyes 

Der opfordres fortsat kraftigt til test af elever, der er fyldt 12 år. 

Vi skal bede om nyt samtykke til test, da de allerede indhentede samtykker i forhold til test af elever 

mellem 12 og 14 år var gældende til og med 30.06.2021.  

 

Med nyhedsbrevet følger 

• Information til forældre – COVID-19-test af elever på 15 år og derover (eleverne bestemmer selv, 

men forældrene skal orienteres) 

• Samtykke til COVID-19-test af elever 12-14 år (kan fås i papirversion på kontoret) 

 

Samtykker afleveres hurtigst muligt. Eleverne kommer med i testplanen, når vi har modtaget samtykket på 

kontoret. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

11. august 

1. skoledag i skoleåret 2021-2022 

1.-9. klasse møder, så de er klar til morgensang kl. 8.35 jf. skema 

Morgensang afholdes i hallen 

Begynderklassen møder kl. 12.00 og første skoledag er kort - slutter kl. 13.25 

Dagen varer til kl. 13.25 - bussen kører hjem herefter 

23. august Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

31. august Forældremøde for 6.-9. klasse kl. 17.00 - 19.00 

1. september Forældremøde for beg.-5. klasse kl. 17.00 - 19.00 

16. september  Håndboldkaravane for beg.-3. klasse 

20.-21. september Faglig fordybelse beg.-5. klasse 

20.-24. september Lejrskole 8.-9. klasse 

21.-24. september Lejrskole 6.-7. klasse 

22.-24. september Lejrskole beg.-5. klasse 

27. september - 1. 

oktober 
Naturvidenskabelig uge 6.-9. klasse 

7. oktober Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

15. oktober Skolernes motionsdag - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem 

16.-24. oktober Efterårsferie 

25. oktober Skole-hjemsamtaler 8.-9. klasse 

27. og 28. oktober Skole-hjemsamtaler 6.-7. klasse 

4. november Åben skole kl. 15.00 - 17.30, herefter skolefest 

8.-12. november Fællesuge - Fokus på julemarked 

15. november Skole-hjem-samtaler 2.-3. klasse 

17. november Skole-hjem-samtaler 4.-5. klasse 

18. november Skole-hjem-samtaler beg.-1. klasse 

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

http://www.blaabjergfriskole.dk/

