
 NYHEDSBREV 
 

Uge   32 Den 7. august 2020 

 

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

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

 

Nyt fra børnehaven 

Nu er de fleste børn og voksne vendt tilbage efter en forhåbentligt dejlig sommerferie, hvor vi har oplevet 

en masse spændene ting og også fået slappet af. Vi er igen klar til nye og spændene dage her i børnehaven. 

 

Kristine begynder snart på sit studie i Århus. Vi ønsker hende alt mulig held og lykke. 

Kia er tilbage fra barsel. Vi glæder os til at arbejde sammen med hende igen. 

 

Stort TILLYKKE til Mads, som bliver 5 år den 12. august. 

 

Vi står desværre stadigvæk midt i en pandemi. Så der er stadigvæk nogle retningslinjer, som vi skal følge for 

at passe på hinanden. Hvis I skulle have glemt dem, har Frands skrevet dem på Yammer.  

 

I denne uge har vi fået 3 nye beboere (kaniner). Vores gamle kanin er kommet ud og bo hos Mads. Kaniner 

er flokdyr, så det er ikke godt for en kanin at bo alene. Den bliver ensom. Derfor har vi valgt at få 3 nye 

søskende, som kan gå sammen. Vi håber, at I vil besøge dem i weekenden, og hjælpe os med at fodre dem? 

 

Her i sommer har vi også haft besøg af en masse søde familier, som ville se om børnehaven var noget for 

deres børn. Dejligt! Så vi håber på nogle nye venner her i børnehaven. 

 

Velkommen til et nyt skoleår   

Det nye skoleår starter på onsdag d. 12. august. Håber I har nydt sommeren og haft 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 Camilla, som skal gå i 9. klasse. Vi opfordrer alle til at tage godt imod Camilla og 

hendes familie. 

Vi byder også velkommen til Alexander, Elias, Emil, Oskar og Sofus, som alle starter i begynderklassen.  
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Program for første skoledag 

08.35 Velkomst i skolegården. 

Eleverne møder deres klasselærer i skolegården, og skal tage opstilling her.  

Forældre er velkomne til at være med til velkomsten. De skal opholde sig ved cykelskuret.  

Vi skal alle huske at holde corona-afstand - 1 meter.  

09.45 I klassen med klasselærer  

09.55 Morgensang 

10.10 Frikvarter 

10.30 I klassen med klasselærer 

11.15 Spise med klassen 

11.25 Pause 

11.45 I klassen med klasselærer 

13.25 Fri 

 

SFO 

I sommeren har vi lavet samdrift mellem børnehave og SFO. Det vil vi forsætte med i ydertimerne - morgen 

og eftermiddag, men fra onsdag d. 12. august, hvor vi er i fuld drift, vil vi holde SFO og børnehavebørn 

adskilt. 

 

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 

• 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 kan dog gå tilbage til 

nødundervisning, hvis vi oplever smitte på skolen. 
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Retningslinjerne, vi skal arbejde efter, er de samme som før ferien. Det gælder for regler vedr. rengøring, 

hygiejne, sygdom og symptomer herpå.  

 

Eleverne skal vaske hænder, når de kommer til skole. Afstandskravet til andre på mindst en meter gælder 

stadig, men kan dog fraviges i undervisningen, når det er en forudsætning for at gennemføre 

undervisningen. 

I skal aflevere børnene i skolegården. Voksne må gerne gå ind på skolen for at aflevere og hente ting. 

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

 

Ingen børn må møde i skolen, hvis der i hjemmet er en person der 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. Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sygdom sidst i nyhedsbrevet.  

 

Lejrskoler 

Lejrskole for yngste-gruppen begynder- til 5. klasse 

I disse Corona-tider har vi, for at være på den sikre tide, besluttet at afholde den årlige lejrskoletur (16., 17. 

og 18. september) ”hjemme” med overnatning på vores egen skole. I vil høre nærmere mht. program og 

aktiviteter, men for nu forventer vi, at børnene ville skulle cykle, som en del af Alle Børn Cykler (i uge 37-

38). 

6.-7. klasse 

Vi har i år valgt at tage på lejrtur til København. Vi skal afsted i uge 38 fra tirsdag til fredag og bo på Bording 

Friskole. Vi følger alle sundheds-myndighedernes retningslinjer, og vi har været i kontakt med skolen om 

dette. Vi håber, at vi får en super god tur og glæder os til det. 

 

8.-9. klasse 

Vi skal til Tyskland i uge 12 2021 - fra d. 22. til d. 26. marts, hvis det er muligt. Vi arrangerer ruske-sammen-

tur for 8.-9. klasse torsdag d. 27. og fredag d. 28. august. 

 

Generalforsamling  

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 17. august kl. 19.00. Indkaldelse med dagsorden er udsendt pr. 

mail og delt på Yammer. 
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Rejser til udlandet  

Hvis en familie har været på 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.  

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 

 

Kalender 

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 

26. august Forældremøde for beg.-5. klasse 

27.-28. august Ruske-sammen-tur for 8.-9. klasse 

6. september Konfirmation i Henne Kirke 

8. september Forældremøde for 6.-9. klasse 

14.-15. september Faglig fordybelse beg.-5. klasse 

14.-18. september Innovativt projekt 8.-9. klasse 

15.-18. september Lejrskole 6.-7. klasse 

16.-18. september Lejrskole beg.-5. klasse 

9. oktober Skolernes motionsdag. Fri kl. 13.25. Bussen kører hjem herefter 
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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: 
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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 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. 

 

 


