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Blåbjerg Friskole og Blåbjerg Naturbørnehave klæder børnene på….. 

Blåbjerg Friskole og Blåbjerg Naturbørnehave vil gerne forære alle børnehavebørn og skolebørn sportstøj til 

eget brug. En gave, som skal glæde børnene og give dem en følelse af fællesskab. I denne omgang kan der 

bestilles tøj for skolebørn. Der vil sidenhen komme en runde for børnehavebørnene.  

 

Vi kan, grundet forebyggelse mod COVID-19-smitte, desværre ikke tilbyde, at barnet kan prøve tøjet, men 

det vil i uge 37 hænge på 1. salen ved lærerværelset. Kig forbi! 

 

Sammen med nyhedsbrevet er udsendt dokumentet: ”Bestilling af sportstøj”. Her kan tøjet også ses og 

bestillingsseddel printes. (Vi udleverer også en bestillingsseddel til børnene) I skal aflevere bestillingssedlen 

til barnets klasselærer eller på kontoret senest torsdag d. 17. september. 

 

Julemarkedet er aflyst 

Pga. Corona er julemarkedet aflyst i år. Beklager.  

 

Børnehave- og SFO-børn i efterårsferien 

Der er lavet opslag på Yammer og i børnehaven, hvor I skal give besked om pasning i ferien. Vær venligst 

præcise med indskrivning, så børnene holder fri, når I har skrevet fri, og så de kommer, når I har skrevet på, 

at I har behov for pasning. I sommerferien oplevede vi stor forskel i, hvor mange børn der var skrevet på til 

at være her, og hvor mange børn der rent faktisk kom. Det betød f.eks., at der nogle dage måske var tre 

personaler på arbejde, fordi vi havde forventet 15 børn, men der kom kun 8. Her kunne vi have gemt 

arbejdstimer til et andet tidspunkt, eller brugt lønkronerne til spændende ting til børnene, eller en 

medarbejder kunne have fået den ferie vedkommende havde ønsket sig. 

 

Nyt fra børnehaven 

Så har de nye børn allerede været i vores børnehave i en uge, og hvor er de bare dygtige til at være i 

børnehaven. Det kan godt være lidt svært at være ny, og vi prioriterer, at de bliver trygge og lærer at være i 

børnehaven meget højt. Derfor har vi valgt ikke at tage på ture i den kommende uge. 

 

Planlagte aktiviteter 

Mandag: Vi har modtaget materialer fra Naturens dag/Grønne spire, med masser af naturaktiviteter, som vi 

vil afprøve på legepladsen. Det bliver rigtig spændende.  

 

Tirsdag: Bogbussen kommer på besøg. 2-3 børn får læst højt af bibliotekar. 
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Onsdag: Skolegruppen starter op!  

Skolegruppen består i 2020/2021 af Liva, Ofelia, Albert, Mads og Jamie. Vi mødes i børnehaven. Ca. kl. 

10.00 går vi i SFO’en, hvor vi skal øve os i at:  

- Sidde stille på en stol. 

- Holde rigtig på en blyant, klippe efter en streg. 

- Høre en besked og gøre det, som der bliver sagt. 

- Vi får læst højt fra en bog uden billeder. Vi skal vi øve os i, at vi ikke må forstyrre den, som sidder ved 

siden af. Også hvis ”jeg” synes det er kedeligt. 

- Vi vil lave små skolerelaterede opgaver.  

Det vigtigste er, at det er noget vi leger, så jeres børn synes det er spændene, og at de glæder sig til at 

komme i skole.  

 

Torsdag: Victor bliver 4 år. STORT TILLYKKE med 4 år Victor.  

 

Fredag: Vi gør klar ved vores dyr. Vi bruger meget tid hver dag på at snakke om, kæle med og fodre vores 

dyr. Alle børnene vil gerne hjælpe til. Det er så dejligt. Husk vores dyr vil gerne have besøg i weekenden. Så 

husk at skrive jer på til dette.  

I må også meget gerne skrive jer på, hvornår og hvis I har brug for pasning i efterårsferien.  

I kan skrive jer på begge steder i garderoben  

  

Træf - svar senest d. 7. september 

Hvert skoleår skal alle familier deltage i ét træf, hvor der arbejdes med praktiske ting omkring 

skole og børnehave: Rengøring, vedligehold af bygninger og udearealer m.v. Det er alt sammen 

med til at sikre, at vi har en velholdt og velfungerende skole og børnehave. Pga. Corona har vi i år 

valgt at lave flere mindre træf, samt medtænke det arbejde, som vi normalt laver for 

grundejerforeningerne. Her plejer de ældste elever og deres familier at tjene penge til deres 

klassekasser, så de kan komme på gode lejrskoler i udlandet. Det gør vi i Corona tiden anderledes. 

Hvis Corona ikke gør det umuligt, vil vi stadig planlægge, så de ældste elever kan komme på gode 

lejrskoler i udlandet. 

 

Træffene i dette skoleår kommer til at ligge på nedenstående tidspunkter. I får hermed 

muligheden for at meddele tilbage til pedel Klaus Sørensen, hvornår I ønsker at deltage. Hvis 

man ikke svarer tilbage, så sætter Klaus jer på til et tidspunkt. Klaus laver et opslag på Yammer, 

som I skal svare tilbage på. 
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Træffene er ikke kun arbejde, men også meget hyggelige sociale arrangementer, hvor forældre og 

børn er sammen og møder andre familier. Der er altid gode pauser. 

 

Lørdag d.19.09.20: Træf kl. 8.30 - 12.00  

Klippe hæk, hovedrengøring, formiddagskaffe mm. 

Stille op til generalforsamling i morgen (Guldvangen Houstrup). 

 

Onsdag d. 14.10.20: Generalforsamling Henne Strand Grundejerforening 

kl. 15.00 – 18.30. Stille op og dække borde, lave kaffe/the. 

kl. 18.00 – 21.30. Lave kaffe/the, skære kringle og servere. 

kl. 21.30 – færdig. Rydde væk. 

 

Lørdag d. 21.11.20: Træf kl. 8.30 – 12.00 

Hovedrengøring, noget udenfor, formiddagskaffe mm. 

 

Lørdag d. 13.03.21: Træf kl. 8.30 – 12.00 

Hovedrengøring, noget udenfor, formiddagskaffe mm. 

 

Lørdag d. 27.03.21: Generalforsamling Henne Strand Grundejerforening 

Kl. 8.30 – 12.00. Stille op, dække borde og lave kaffe/the. 

Kl. 12.00 – 15.30. Lave kaffe/the, skære kringle og servere. 

Kl. 15.30 – færdig. Gøre klar til generalforsamling næste lørdag (Guldvangen Houstrup). 

Mandag d. 05.04.21: 

Kl. 16.00 – færdig. Rydde væk og gøre klar til skoledag i morgen. 

 

Lørdag d.12.06.21: Træf kl. 8.30 -12.00 

Hovedrengøring, noget udenfor, formiddagskaffe mm. 

 

Hjælpe en hverdag 

Hjælpe en hverdag efter aftale. 
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Fripladstilskud – Husk at søge – Søg hvis I er i tvivl! NB - ny frist 

Det er nu blevet tid til at ansøge om fripladstilskud til skole og SFO-betalingen. Det gøres ved at udskrive 

blanketten vedhæftet denne besked, udfylde den og aflevere den på kontoret senest tirsdag d. 8. 

september 2020. Har I ikke mulighed for selv at udskrive blanketten, kan den i stedet hentes på kontoret. 

Bemærk at der søges om både skole og SFO på samme blanket. Bruger dit barn ikke SFO, skal der naturligvis 

ikke kryds i dette felt. 

 

Retningslinjer - vi lever desværre stadig i en pandemitid 

Skolen skal levere en normal undervisning, som opfylder de faglige mål. Vi kan dog gå tilbage til 

nødundervisning, hvis vi oplever smitte på skolen. 

 

Retningslinjerne, vi skal arbejde efter, er de samme som før ferien. Det gælder for regler vedr. rengøring, 

hygiejne, sygdom og symptomer herpå.  

 

Eleverne skal vaske hænder, når de kommer til skole. Afstandskravet til andre på mindst en meter gælder 

stadig, men kan dog fraviges i undervisningen, når det er en forudsætning for at gennemføre 

undervisningen. 

 

I skal aflevere børnene i skolegården. Voksne må gerne gå ind på skolen for at aflevere og hente ting. 

Voksne skal også vaske hænder, hvis man skal ind på skolen. 

 

Ingen børn må møde i skolen, hvis der i hjemmet er en person der er syg med COVID-19. 

 

Ingen må møde med de mindste symptomer på sygdom og/eller forkølelse. I så fald skal man blive hjemme 

til 48 timer efter symptomophør. Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sygdom sidst i nyhedsbrevet.  

 

 

Med venlig hilsen 

Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave 
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Kalender 

6. september Konfirmation i Henne Kirke 

8. september Forældremøde for 6.-9. klasse 

14.-15. september Faglig fordybelse beg.-5. klasse 

14.-18. september Innovativt projekt 8.-9. klasse 

15.-18. september Lejrskole 6.-7. klasse 

16.-18. september Lejrskole beg.-5. klasse 

9. oktober Skolernes motionsdag. Fri kl. 13.25. Bussen kører hjem herefter 

10.-18. oktober  Efterårsferie 

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 

23.-25. november Skole- hjemsamtaler for b.-5. klasse 

27. november Juleklip 

10. december  Bestyrelsesmøde 

22. december  Juleafslutning 
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Sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sygdom 

 

 
Hvornår må børn komme i 

børnehave eller skole? 

Børn må komme i skole og 

børnehave når de ikke har 

symptomer på sygdom. Det betyder, 

at hvis man har symptomer på 

sygdom, skal man blive hjemme, 

indtil man er rask. Regeringen har 

truffet beslutning om, at børn der 

bor i husstand med en person påvist 

med COVID-19 ikke skal komme i 

skole eller børnehave. I forhold til 

COVID-19 betragtes man som rask, 

når der er gået 48 timer, efter 

symptomerne er ophørt. Herefter 

må man komme i skole igen. 

 

Hvornår er man syg? 

Man vurderes som syg, når der er 

symptomer på sygdom, også ved 

milde symptomer på sygdom. Det 

betyder, at man ved symptomer på 

sygdom skal blive hjemme fra 

børnehave eller skole.  

Ved sygdom opstået i børnehave 

eller skolen 

Hvis et barn får symptomer på 

sygdom, mens de er i børnehave 

eller skole, skal de hurtigst muligt 

tage hjem og blive der, indtil 48 

timer efter de har haft sidste 

symptomer. Hvis en person, der har 

været i børnehave eller skole, 

konstateres smittet med COVID-19, 

skal børnehave eller skoles 

informeres om det, med henblik på 

at de personer, den pågældende har 

været i nær kontakt med, 

informeres. Nære kontakter skal 

efterfølgende være særligt 

opmærksomme på sygdomstegn og i 

endnu højere grad følge de generelle 

råd om god hygiejne, men de må 

som udgangspunkt gerne må møde 

op i børnehave eller skolen.  

 

Hvis en i husstanden er påvist med 

COVID-19 

Det anbefales, at personer med 

påvist COVID-19 i så høj grad som 

muligt isolerer sig i hjemmet væk fra 

andre i husstanden og ikke har fysisk 

kontakt med personer i hjemmet, jf. 

generelle råd til dig, der har tegn på 

sygdom. 

Personer, der forlader husstanden, 

skal vaske hænder lige inden 

hjemmet forlades. Regeringen har ud 

fra et forsigtighedsprincip truffet den 

beslutning, at børn, der bor i 

husstand med en person, der er 

påvist med COVID-19, ikke skal 

komme i børnehave eller skole. 

 

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19 

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 

fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund 

af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021. 

COVID-19 fripladstilskud kan søges til: 
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a. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske 

forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19 

b. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, 

og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst 

eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19. 

 

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge. 

 

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på 

forældrebetalingen.  

Ansøgningsskema og vejledning er udsendt med nyhedsbrevet i uge 22. Materialet findes også printet på 

skolens kontor, hvor det kan hentes.  

 

Udfyldte skemaer skal afleveres til skolens kontor i god tid, så vi kan indsende ansøgningsskemaer senest d. 

10. i en måned. 

 

 


