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Fællesugen - Kunstprojekter 

Normalt vil vi i fællesugen inddele børnene i arbejdsgrupper på tværs af klassetrin. Sådan bliver det ikke i 

år. Ugen bliver i stedet holdt i stam-samlæsningerne. Det fælles projekt bliver at frembringe stor kunst, som 

kan forskønne vores skole. 

 

Aktiviteter for ugen: 

b.-1. klasse: Vi skal arbejde med følelser, hvor vi vil have nogle forskellige små projekter der handler om 

hvordan man viser følelser osv. 

2.-3. klasse: Vi skal arbejde med sanserne. Der skal laves forskellige ting, bl.a. følekasser, barfodssti, 

forskellige ophæng mm 

4.-5. klasse: Under temaet: ”Til lands, til vands og i luften” maler de en frise, som skal hænge på cykelskuret 

ud til vejen. 

6.-7. Klasse: Vi skal arbejde med “Leg på streg”. Et projekt hvor vi maler tal og bogstaver i skolegården, som 

kan bruges i undervisningen efterfølgende.  

8.-9. klasse: Vi skal arbejde med abstrakt kunst som genre, med særligt fokus på Matisse. Eleverne skal lave 

tre sammenhængende værker, under temaet ”til lands, til vands og i luften”, der skal hænge under taget i 

cykelskuret ud mod vejen. Metalsøjlerne og træværket bliver også malet. 

 

Børnene skal have varmt og praktisk tøj på der kan klare værksteds- og udearbejde. De skal medbringe 

madpakke og drikkedunk, som de plejer. 

 

 Alle ugens dage slutter kl. 13.25. Bussen kører hjem herefter. 

 

SFO 

Så er det blevet efterår, og vejret er derefter. Det er derfor vigtigt, at børnene har regntøj og varmt tøj 

med. Jeres børn ikke går i tørvejr, når det regner, med mindre det regner helt vildt. Vi vil fortsat vil være 

ude. Der arbejdes på højtryk med at gøre Solhytten klar, så vi kan være i det grønne område omkring 

hytten og lave aktiviteter i hytten, når vi har behov for tørvejr og varme.   

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

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 

 


