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Læsning 

Vi vil så gerne hjælpe jeres børn med at blive dygtige læsere. Men vi har brug for jeres hjælp. 
Forskning viser, at ca. 30 minutters daglig læsning har stor betydning for, hvor dygtig læser et barn bliver. 
Det er utroligt vigtigt at være dygtig til at læse og skabe lyst til at læse i en tidlig alder. De dygtige læser har 
en fordel i de fleste fag – selv de praktiske, hvor der ofte også er læsestof. 
Det vigtigste er at skabe lyst til at læse. Gør derfor gerne læsetiden til en hyggestund med ro og nærvær. 
Hjælp dit barn med at finde spændende bøger, der kan gøre læsningen sjov. Spørg gerne ind til bøgerne 
eller hjælp med at læse, hvis der er behov for det. 
I er altid velkomne til at spørge klasselærerne til råds om gode bøger. Vi forventer at børnene læser 
minimum 30 minutter dagligt - også i ferier - medmindre klasselæreren har aftalt andet med jer.  
Måske kan I nå en tur på biblioteket inden juleferien? Ellers har bogbussen også et godt udvalg med, når 
den kommer på skolen om tirsdagen. 
 

Turen til Flensborg 

Vi har valgt at aflyse turen til Flensborg. 

 

Nyt fra børnehaven  

Mandag: Vi julehygger og øver os på sangen om Rudolf og den røde tud. 

Tirsdag:  Svømning og bogbussen kommer på besøg. 

Onsdag:  Juletur ud for at finde gård nisser. 

Torsdag:  Vi julehygger i børnehaven. 

Fredag:  Vi gør rent ved vores dyr. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 

 

 

 

Nyt fra Blåbjerg Familie Motion 

Børnene der går til badminton og boldspil holder juleafslutning tirsdag den 14. december kl. 13.30 - 14.30.  

Der er opstart igen tirsdag den 11. januar 2022 kl. 13.30. 

Glædelig Jul og Godt Nytår! 
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Kalender   

13. december Lucia og jule-syng-sammen fra 16.30 - 18.30. AFLYST 

16. december Tur til Flensborg AFLYST 

21. december Juleafslutning - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem Ændres! 

22. december-3. januar Juleferie 

4. januar Klasselærerdag - fri kl. 13.25, hvor bussen kører hjem Ændres! 

5. januar 
Første skoledag på skolen med fysisk fremmøde efter juleferien, med 

mindre der meldes andet ud fra myndighederne. Følg Yammer. 

10.-14. januar Termins- og øveprøver for 8.-9. klasse 

17.-21. januar Projektuge for 7.-9. klasse 

19.-21. januar  Projektuge for 6. klasse 

19.-21. januar Læsedage for beg.-5. klasse 

20. januar 
Læsemarathon med overnatning for 3.-5. klasse, som har skolefri 

fredag. 

26. januar 
Møde mellem alle lærere, alle forældre og bestyrelsen.  

Temaet er: Hvilken skole ønsker vi i fremtiden? 

7.-11. februar Sundhedsuge 

12.-20. februar Vinterferie 

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/

