NYHEDSBREV
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Den 10. september 2020

Træf lørdag d. 19.09.2020. kl. 08.30 – 12.00
Følgende familier skal møde til træf: Kristine og Søren Madsen, Line B Schøler og Christian M Bjerg, Jette og
Carsten Simonsen, Anja og Peder Jochumsen, Rikke og Ken Hvenegaard, Maja R Toftgaard og Troels Ø
Green, Ann K Pedersen og Claus Andreasen, Hanne og Georg Schwarz, Gina Larsen og Johannes Jacobsen.
Vi mødes i kælderen på skolen, hvor vi fordeler dagens opgaver. Bl.a. skal der laves formiddagskaffe, gøres
hovedrent, klippes hæk mm. Der vil være håndsprit ved indgangen. Medbring gerne en hækklipper, trailer
og ikke mindst det gode humør.

Ansøgning om dækning transportudgifter og opkrævning for transport
Med opkrævningen af skolepenge for oktober følger den halvårlige opkrævning for transport på 375 kr. Vi
sender opkrævningen til de familier, der benytter bussen. I skal ikke ansøge.
Ved betaling af de 375 kr. kan man køre med skolens bus til og fra skole uanset afstand. Hvis man ikke er i
stand til at benytte skolens bus, kan man i stedet vælge at benytte offentlig transport. Førstegangsbrugere
af denne mulighed skal henvende sig til kontoret, som tilsender ansøgningsmateriale og anvisninger for,
hvordan denne løsning fungerer. Her gælder desuden nogle afstandskriterier.

Fagfordybelse b.-5. klasse
Mandag og tirsdag er der fagfordybelse for yngstegruppen.
Mandag: Vi arbejder med forskellige innovationsprocesser ifm. med kunstugen som afholdes i uge 43.
Tirsdag: Vi begynder dagen med idræt i to lektioner. Derfor skal børnene være omklædte hjemmefra.

Lejrskole b.-5. klasse
Onsdag: Ankomst 8.35
• Cykelbane og cykeltur i trafikken
Torsdag:
• WOW-park og besøg af lokal vognmand
Fredag:
Afhentning fra 13.15-13.30
• Cykeltjek ved politibetjent
På forespørgsler fra flere forældre, er vi blevet enige om at en lille pose slik til omkring 20 kr. er okay
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Innovativ Projektuge 8.-9. klasse
I næste uge skal vi arbejde med en innovativ projektopgave hele ugen, og det er mig, Lykke, der har dem
hele ugen. Vi har valgt to overemner, fordi klassen var 50/50 stemt for de overemner vi skulle vælge
imellem. Den ene halvdel arbejder under emnet “Livskvalitet” og har brainstormet sig frem til underemner
der handler om psykisk og fysisk trivsel. Den anden halvdel af klassen stemte for emnet “Mødet med
omverden”, og har brainstormet sig frem til underemner der handler om miljø og bæredygtighed. Vi starter
mandag med at kigge på disse ideer til underemner, og så arbejder vi os frem til, hvad de mere konkret vil
arbejde med og hvem de skal arbejde i gruppe sammen med. Det er muligt, at nogle af de problemer de vil
arbejde med, ikke findes på skolens matrikel, og at de derfor tager kontakt til folk udenfor skolen. De skal
føre logbog hver dag. Den behøver ikke være skriftlig. Det kan være en videologbog. Det finder vi ud af her
på skolen. Det afsluttes med fremlæggelser, hvor det er produktet og arbejdsprocessen der er
fokusområder for bedømmelsen. De skal have det med, som de plejer at have med i skole.

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.

Med venlig hilsen
Personalet ved Blåbjerg Friskole og Naturbørnehave

∙∙∙
NÆRVÆR | FAGLIGHED | UDVIKLING | UDFORDRINGER | FÆLLESSKAB
www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk ∙ Telefon 7525 6604

NYHEDSBREV
Uge 37

Den 10. september 2020

Kalender
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

28. november

Julemarkedet er aflyst

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.

∙∙∙
NÆRVÆR | FAGLIGHED | UDVIKLING | UDFORDRINGER | FÆLLESSKAB
www.blaabjergfriskole.dk ∙ skolen@bfri.dk ∙ Telefon 7525 6604

