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Skoleleder stopper  

Jeg stopper som skoleleder ved udgangen af november.  

Jeg starter som skoleleder på Skovlund Friskole den 1. december. Jeg havde ikke selv søgt stillingen, men 

blev headhuntet af det firma, der stod for Skovlund Friskoles rekrutteringsprojekt. 

Jeg forlader ikke skolen, fordi jeg ikke er glad for at være her, men fordi der byder sig nogle spændende nye 

muligheder. Det vejer også tungt at jeg har nået en alder, hvor jeg skal slå til nu, hvis jeg skal prøve noget 

andet. 

 

Tak til jer alle for tiden til nu. Jeg ønsker jer og skolen alt det bedste fremover. 

 

Med venlig hilsen 

Frands 

  

Skolehjemsamtaler 

Skolehjemsamtaler afholdes: 

6.-7. klasse den 8. november. 

beg.-5. klasse og 8.-9. klasse den 14. og den 16. november. 

Planer for samtalerne sendes til klasser på Yammer. 

 

Skolefest 

Efter teaterforestillingen fredag den 28. oktober har vi skolefest for alle – OG årets tema er: IDOLER, så kom 

gerne udklædte      Yngstegruppen vil arbejde med teamet i form af fanplakater og udsmykning af skolen.  

Der bliver budt op til stoledans, limbo og meget mere. De yngste elever (beg.-5. klasse) holder fest i hallen, 

hvor der også bliver mulighed for at købe kaffe/te/sodavand og kage. De ældste elever (6.-9. klasse) har 

fest i biblioteket. Festen slutter kl. 21.00, hvor vi hjælper hinanden med at rydde op      

 

Åben skole 

Torsdag den 3. november holder vi Åben Skole fra 15.00 – 19.00. Vi håber, at I alle sætter kryds i 

kalenderen og vil være med til at gøre det til en festlig begivenhed, hvor man kan få et indblik i skolens 

daglige liv og undervisning.  

Eleverne har mødepligt, da det er en skoledag, blot med ændrede mødetider. 

Skema for dagen er udsendt sammen med nyhedsbrevet.  
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Denne dag kører bussen om eftermiddagen. Forældre skal selv sørge for hjemtransport. Køreplan er også 

udsendt med nyhedsbrevet. 

Husk bestilling af mad i tråden på Yammer      

 

Brobygning for 9. klasse i uge 44 

Fra mandag den 31. oktober til fredag den 4. november er eleverne fra 9. klasse i Brobygning. Det vil sige, 

at de er ude på selvvalgte ungdomsuddannelsesinstitutioner for at opleve, hvordan det er at være elev der. 

De der ikke har valgt at tage imod tilbuddet, bliver undervist på skolen sammen med 8. klasse.  

 

Nyt fra børnehaven 

Vi går den kolde årstid i møde, og børnene begynder og spørger om de må få vanter/handsker på, så I må 

gerne give dem det med samt en hue. 

 

Mandag: Vi får besøg af dagplejen og vi skal sige farvel til Vibeke. 

Tirsdag:  Vi byder Helle velkommen      Båldag: Pandekager med marmelade. Bogbussen kommer forbi 

og førskolebørnene har skolegruppe. 

Onsdag:  Vi leger herhjemme. 

Torsdag:  Vi går en tur i lokalområdet. 

Fredag:  Vi går i hallen og laver badutspring, samt gør rent hos vores dyr. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

28. oktober Teaterforestilling og efterfølgende skolefest for alle. Kl. 18.30 – 21.00 

31. oktober – 4. november Brobygning for 9. klasse 

3. november Åben skole kl. 15.00 – 19.00  

8.  november  Skole-hjemsamtaler for 6.-7. klasse 

7. – 11. november Fællesuge – fokus på julemarked 

14. og 16. november Skole-hjemsamtaler for beg.-5. klasse og for 8.-9. klasse 

19. november Træf – kl. 8.30 – 12.00  

25. november Juleklippedag 

26. november Julemarked 

6. december Bestyrelsesmøde kl. 19.00 

13. december Lucia og jule-syng-sammen kl. 18.30 – 20.00 

21. december Juleafslutning – fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører 

22. december – 4. januar Juleferie 

5. januar Klasselærerdag 

 

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/

