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Nyt fra Naturbørnehaven 

Jacob startede i børnehaven i denne uge. Det er dejligt med endnu en legekammerat. Vi glæder os til at 

lære Jacob og hans familie at kende. Tag godt imod dem.  

 

Der er nu 20 børn i børnehaven. Det er mange på denne tid af året i forhold til, hvor mange der plejer at 

være. Derfor tilfører vi også mere personale til børnehaven. Læs mere om det senere i nyhedsbrevet. 

 

HURRA!!! For nu er vores nye ”madpakkehus” færdigt. Har I været forbi for at se det? Det opfordrer vi til.  

Det er rigtigt flot. Stor tak til Klaus og hans hjælpere: Ole, som er far til Nicoline, og Morten, som er far til 

Marie (der gik ud af skolen i juni i år).        

Vi er sikre på, at I kan drikke kaffe i det, når I er på besøg hos vores dyr i weekenden. I er altid velkomne til 

at skrive jer på listen som ”dyrepasser” i en weekend. 

 

Desværre stiger Corona-smitten igen - også i Varde kommune. Derfor prioriterer vi rengøring meget højt. Vi 

vil helst undgå at skulle lukke ned, eller at I skal aflevere jeres børn udenfor børnehaven. Så hvis vi med 

fælles hjælp kan holde så meget orden i garderoben, at Thomas kan rengøre alle kontaktflader dagligt, vil 

det være til stor hjælp. 

 

Vi er startet godt op i førskolegruppen. Det er dejligt at se, hvordan børnene glæder sig til at komme i 

SFO’en og legeskole. Lige nu er førskolegruppen her hver onsdag kl. 10.00. I kan følge førskolegruppen på 

Yammer. 

 

Husk at skrive jer på listen, hvis I har brug for pasning i efterårsferien. Vi mangler stadigvæk svar fra nogle! 

 

Tak! 

Kære alle 

Vil sige jer tusind tak for et godt samarbejde. Jeg stopper 25/9 og har haft 5,5 super gode år her. Det er et 

fantastisk sted I har her - pas godt på det og jeres børn. 

Kærlig hilsen Tanja   

 

Personaleændringer 

Naturbørnehaven: Fra d. 1. oktober i år vil Kia Kraghs arbejdstid blive hævet fra 12 timer ugentlig til ca. 34 

timer ugentligt. Hermed dækker hun de ledige timer efter Tanja og samtidig hæves personalemængden i 

børnehaven for at modsvare det stigende antal børn.  
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Skolen: I forlængelse af Kias overgang til børnehaven gennemføres en skemaændring pr. 1. oktober. De 

væsentligste ændringer er: 

Johanne Ringgaard vil fremover varetage undervisningen i Matematik i begynder-1. klasse og Natur/teknik i 

2.-3. klasse. 

Lærke Sørensen vil fremover varetage undervisningen i Kristendom, Historie og Leg og Lær i begynder-1. 

klasse og Idræt i begynder-2. klasse. 

Rasmus Seratski vil fremover varetage undervisningen i Matematik i 4.-5. klasse. 

Lærke Steensbeck ansættes pr. 1. oktober. Hun vil være støtte i forskellige timer. 

Nyt skema udsendes inden 1. oktober. 

 

 

Naturvidenskabelig uge for ældstegruppen 

Uge 39 er Naturvidenskabelig uge for hele ældstegruppen. Det betyder ændret skema, hvor de møder til 

normal tid. Derefter skal der arbejdes med et naturfagligt tema gennem hele ugen. Alle dage har de fri kl. 

14.35 - det gælder også for 6. klasse. Mandag skal vi på ekskursion. Husk madpakke og drikkedunk. 

 

Træf lørdag d. 19.09.2020. kl. 08.30 – 12.00 

Følgende familier skal møde til træf: Kristine og Søren Madsen, Jette og Carsten Simonsen, Anja og Peder 

Jochumsen, Rikke og Ken Hvenegaard, Maja R Toftgaard og Troels Ø Green, Ann K Pedersen og Claus 

Andreasen, Hanne og Georg Schwarz, Gina Larsen og Johannes Jacobsen. 

 

Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi fordeler dagens opgaver. Bl.a. skal der laves formiddagskaffe, gøres 

hovedrent, klippes hæk mm. Der vil være håndsprit ved indgangen. Medbring gerne en hækklipper, trailer 

og ikke mindst det gode humør. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

19. september Træf 8.30 - 12.00 

21.-25. september Naturvidenskabelig uge 6.-9. klasse 

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

10.-18. oktober  Efterårsferie 

14. oktober Træf. Mødetider fremgår af oversigt udsendt med nyhedsbrevet i uge 37.  

19.-23. oktober Fællesuge - temaet er ”Kunst-projekter” 

23. oktober Fernisering - kom og oplev vores smukke kunstværker 

26.-30. oktober Brobygning 9. klasse 

28. oktober Bestyrelsesmøde 

5. november Åben Skole. Skoledagen er fra 15.00 - 19.00 

16.-18. november Skole- hjemsamtaler for 6.-9. klasse 

21. november Træf 8.30-12.00 

23.-25. november Skole- hjemsamtaler for b.-5. klasse 

28. november Julemarkedet er aflyst 

27. november Juleklip 

10. december  Bestyrelsesmøde 

22. december  Juleafslutning 
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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. 

 

 


