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Velkommen til Jørn 

Vi byder velkommen til konstitueret skoleleder Jørn Frans Christensen, som tidligere har været vikar på 

skolen. Jørn er valgt på grund af hans mangeårige erfaring som skoleleder samt kendskab til vores skole. 

 

Jørn har skrevet nedenstående korte præsentation af sig selv: 

 

Jeg hedder Jørn Frans Christensen og er blevet spurgt, om jeg ville hjælpe, til der blev ansat en ny 

skoleleder. 

Jeg har været lærer/skoleleder i 42 år, indtil jeg stoppede i folkeskolen i 2017. Jeg har efter min 

pensionering været tilknyttet Undervisningsministeriet som tilsynsførende for privat- og friskoler. I 2021 

var jeg konsulent i et halvt år på en friskole i Odense. Senest har jeg været vikar her på skolen i forbindelse 

med en nyansættelse. 

Jeg glæder mig til at starte på skolen, hvor trivslen blandt er i højsædet. 

 

Tak 

Tak til alle der deltog i forberedelserne og i julemarkedet. Det var en fantastisk god dag med fællesskab, 

hygge og livlig handel både i de voksnes og i elevernes boder. Der var liv og glæde 😊 

Regnskabet for julemarkedet vil tilgå senere, når vi har det endelige resultat.  

 

Julegaver til julesækken – kan nås endnu 😊 

Traditionen tro vil vi i december måned trække gaver fra julesækken. De børn, som har haft en gave med til 

julesækken, deltager i trækningen. Gaverne må maks. koste 25 kr. Gaverne må ikke indeholde madvarer 

eller slik. Gaven afleveres til klasselæreren      

  

Lucia og jule-syng-sammen – ændret tidspunkt  

Igen i år inviterer vi til Luciaoptog og jule-syng-sammen. Det sker tirsdag den 13. december – kl. 16.30-

18.00. Det er en tradition at familierne mødes og sammen ser det flotte Luciaoptog. Vi synger julesange 

sammen, danser nogle sanglege og nyder en kop kaffe/te og lidt kage. Alle familier skal medbringe en kage 

til det store fælles kagebord. Det er rent hygge. 

Bemærk det ændrede tidspunkt – kl. 16.30-18.00. 

Lucia-optog: 

De elever, der deltager i vores Lucia-optog, skal lige have med godkendelse med hjemmefra. Der bliver 

lavet et opslag i Yammer, hvori I kan skrive jeres barn navn, hvis det deltager. 

På tirsdag prøver vi kjoler mm.      
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Nyt fra børnehaven 

Det var sådan en hyggelig eftermiddag med alle de søde bedsteforældre – hils og sig tak for hjælpen, med 

at pynte så fint op til jul.  

Det er en god ide med hjemmesko, når vi er indenfor. Varmt tøj i garderoben – det kolde vejr er på vej.  

Vi forsøger at få gang i vores Instagram profil, så gå endelig ind og følg os. blaabjergbornehave 

Tak fordi I deler og giver et like på Facebook ☺ - på den måde, kan flere få øjnene op for vores 

skønne Naturbørnehave      

Så er vi i gang med december – jubiii… og mange dejlige oplevelser. Vi har ikke skolegruppe i december 

måned.  

Husk at give svar, om I har brug for pasning og leg i Naturbørnehaven både før og lige efter jul. Der hænger 

en seddel op opslagstavlen, men I må også gerne skrive her på Yammer – senest den 8. december, så vi kan 

få planlagt ferie og rengøring.  

I denne uge laver vi pynt til Henne Forsamlingshus – hvor vi har fået lov at komme med lidt julepynt til 

deres juleweekend      

 

Ugens forløb: 

Mandag: Vi går i værkstedet og laver nisser ☺  

Tirsdag: Vi tager på juletur til Varde og spiser mad på biblioteket.  

Onsdag: Vi laver dej til pebernødder og juledekorationer i værkstedet.  

Torsdag: I dag bager vi pebernødder.  

Fredag: Vi går i hallen og så bliver der gjort rent ved dyrene.  

 

Nyt fra SFO 

Vi går den kolde tid i møde. 

Husk varmt tøj – huer og handsker. Det er også en god ide med lidt skiftetøj, det sker at børnene får 

våde bukser eller strømper m.m.  

Hvis nogen har lidt tøj i overskud – tager vi gerne imod, så vi har lidt låne skiftetøj liggende, det gælder også 

vintertøj/handsker. Vi vil forsøge at lave en kasse med låne tøj stående i Naturbørnehaven, som 

SFO-børn kan låne af om eftermiddagen – hvis det bliver nødvendigt. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

6. december Bestyrelsesmøde kl. 18.30 

13. december Lucia og jule-syng-sammen kl. 16.30-18.00 

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

22. december-4. januar Juleferie  

5. januar Klasselærerdag – fri kl. 13.25, hvorefter bussen kører 

9.-13. januar Termins- og øveprøver 8.-9. klasse 

23.-27. januar Projektuge 6.-9. klasse 

25.-27. januar  Læsedage beg.-5. klasse 

26.-27. januar Læsemaraton 4.-5. klasse 

 

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/

