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Veloverståede lejrskoler 😊 

Begynder-3. klasse har haft en fantastisk tur til Randers. Vi besøgte bl.a. 

Randers Kulturhus med en sanseafdeling - lavet af genbrugsmaterialer, og 

så selvfølgelig Randers Regnskov. Vi har nogle modige børn, da langt de 

fleste rørte ved slangen - en kongepython       Togturen har også været 

noget af en oplevelse, så alt i alt er de fyldt godt op med indtryk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-5. klasse har haft nogle fantastiske dage i Sønderjylland. Stiv kuling 

blev taget i stiv arm af de dejlige børn, som forhåbentlig har masser at 

fortælle, når de kommer trætte og glade hjem        

 

 

 

 

 

 

 

6.-7. klasse har haft en fantastisk tur på Bornholm. 

Solskinsøen bød på både sol, blæst og regn, som eleverne 

klarede i stiv arm. Bl.a. Hammershus var en blæsende 

oplevelse. 

 

 

8.-9. klasse har besøgt og fået fortællinger både fra samfundets bund og samfundets top. Vi har set ballet 

på Det Kongelige Teater, det historiske filmstudie i Albertslund og spist streetfood ude på Reffen. Vi har 
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kørt med metro, S-tog, busser, sejlet kanalrundfart og ikke mindst, kørt på rulletrapper. Vi har fyldte 

hoveder og trætte fødder. Vi har haft en uforglemmelig tur sammen        

 

 
 

Naturvidenskabelig uge 

I uge 39 har 6.-9. klasse ’Naturvidenskabelig Uge’. Vores tema er ’Produktion med bæredygtig udnyttelse af 

naturgrundlaget’. Vi arbejder med emnet hele ugen - og har fremlæggelser om fredagen. 

På mandag skal vi på virksomhedsbesøg. Magnus og Bastians far vil fortælle om og vise os deres kvæggård.  

 

Nyt fra børnehaven 

Datoer til kalenderen for børnehaven. 

Yeah vi kan alle ses igen i børnehaven, så i år afholder vi lanternefest torsdag den 11. november og juleklip 

for bedsteforældre torsdag den 25. november. Vi glæder os til at se jer. 

Ræven har været på spil i weekenden og desværre spist vores 3 høns. Så kaninen er nu det eneste dyr 

tilbage i børnehaven ud over dyrene vi har indenfor. Vi behøver derfor ingen til at passe dyrene i 

weekenderne for tiden, vi siger til så snart vi har behov for det igen. 

Børnehavens planer for uge 39: 

Mandag:  Rævene tager på tur til Varde Sommerland sammen med Kia og Anni 

Tirsdag:  Førskolegruppe med Anni. Bogbussen kommer på besøg. 

Onsdag:  Førskolegruppen går i skolen og får læst højt af deres læsevenner. Vi laver arme ridder over bål. 

Torsdag:  Vi tager alle på tur til bjergsøen. 

Fredag:  Vi gør rent ved kaninen og laver gymnastik i hallen. 

Stort TILLYKKE til Pil som fylder 5 år tirsdag d. 28. september. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

27. september - 1. oktober Naturvidenskabelig uge 6.-9. klasse 

27. september Landbrugsbesøg - for 6.-9. klasse  

7. oktober Håndboldkaravane for beg.-3. klasse - bemærk ny dato 

7. oktober Bestyrelsesmøde kl. 19.00 - 22.00 

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

16.-24. oktober Efterårsferie 

20. oktober Træf - kl. 16.00 - 22.00 

25. oktober Skole-hjem-samtaler 8.-9. klasse 

27. og 28. oktober Skole-hjem-samtaler 6.-7. klasse 

4. november Åben skole kl. 15.00 - 17.30, herefter skolefest. Slutter kl. 19.30 

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 

20. november Træf - kl. 8.30 - 12.00 

27. november Julemarked - skoledag med mødepligt for alle 

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/  

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

