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Tilbage til normalt skema 

Mandag den 21. februar (første dag efter vinterferien) møder vi igen ind til normal tid. Det vil sige man skal 

være klar til morgensang i hallen kl. 8.35. Vi sidder klassevis med god afstand. Det glæder vi os til. 

 

 

Fastelavn 

Mandag den 28. februar holder vi fastelavnsfest for eleverne i beg.-5. klasse. Børn der ikke går i SFO er også 

velkomne.  

Vi bruger lidt tid i skolen til at pynte op og lave masker mm. På selve dagen slår vi ’katten af tønden’ og 

kårer selvfølgelig både kattekonge og -dronning. Måske er der også en overraskelse til den mest 

fantasifulde og sjove udklædning       

Selve tøndeslagningen foregår i sfo-tiden fra kl. 13.30-14.30. 

 

 

Fagfordybelse i uge 9 

I uge 9 har vi fagfordybelse, hvilket betyder at vi fordyber os i et eller flere emner. 

For 6.-9. klasses vedkommende er det hele ugen - og begynder-5. klasse er det onsdag-fredag. 

Der kommer yderligere informationer i uge 8. 

 

 

Kviktest 

Fra uge 8 overgår vi til selvtest to gange om ugen. Selvtestene sendes med eleverne hjem en gang ugentlig.   

Første gang fredag den 11. februar. Familierne styrer selv at testene tages med passende mellemrum. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender   

12.-20. februar Vinterferie 

22. februar Bestyrelsesmøde 

28. februar Fastelavn i SFO fra kl. 13.30 – 14.30. 

28. februar-4. marts Fagfordybelse for 6.-9. klasse 

2.-4. marts Fagfordybelse for beg.-5. klasse 

12. marts Træf - kl. 8.30 - 12.00 

28. marts-1. april Fagfordybelse - innovativt projekt for alle 

4.-8. april Introkurser for 8. klasse 

6. april Bestyrelsesmøde 

9.-18. april Påskeferie 

20. april Generalforsamling 

2.-10. maj Skriftlige prøver 

13. maj St. Bededag 

26. maj Kr. Himmelfartsdag 

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/

