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Kære børn og forældre 

Velkommen til skoleåret 2022/2023. Vi vil med denne skrivelse byde velkommen til et nyt 

og spændende skoleår. Skrivelsen skal give et overblik over både Børnehusets og Skolens 

aktiviteter, samt vores forventninger til det nye skoleår. Desuden vil I kunne finde en 

ferieplan, en oversigt over praktiske oplysninger, både omkring fællesarrangementer og de 

ansatte. Alle oplysninger vil også være at finde på Blære Friskole og Børnehus’ hjemmeside.  

 

 

Velkommen til: 

0. klasse 

- Alfred 

- Willads 

- Marcus 

- Victor 

- Naja 

- Matt 

- Malou 

1. klasse 

- Naya 

- Nicoline 

- Philip 

- Willa 

- Sirius 

- Amelija 

- Amanda 

- Marius 

- Marie 

2. klasse 

- Mathias 

- William 

- Jonas 

3. klasse 

- Cilla 

- Christian 

- Marcus 

- Mikkel 

- Johan 

- Ronja 

- Zimon 

- Mads 

- Lilli 
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4. klasse 

- Majse 

- Pernille 

- Sebastian 

- Eligijus 

- Artemii 

5. klasse 

- Marcel 

- Nathalie 

- Oscar 

- Lærke 

- Kasper 

- Caya 

- Laura 

- Zofia 

- Dagmar 

6. klasse 

- Emilija 

- Zenun 

- Isabella 

- Christian 

7. klasse 

- Melanie 

- Sofia 

- Kathrine 

- Isabella 

- Malou 

- Rebecca 

- Nicoline 

8. klasse 

- Rikke 

- Malthe 

- Marius 

9. klasse 

- Mikkel 

- Cecelie 

- Victoria 

- Thomas 

- Frederikke 

- Marie-Sofie 

 

  



   

 

 
5 

Nyttige oplysninger: 

 
Skolevænget 3  

9600 Aars 

Telefonnumre:  

Friskolen: 2987 2018 (Morten) eller 2987 3015 (Irene) 

Børnehuset: 2987 9998 

Skoleleder Morten: 2374 8344 (privat) – Må gerne bruges også i skoletiden. 

Leder i Børnehuset Line: 2987 9989 

E-mails: 

Friskolen: administration@blaerefriskole.dk 

Skoleleder: Morten: mortennebel@blaerefriskole.dk 

Leder i Børnehuset: Line: line@blaerefriskole.dk  

Sekretær: Irene: administration@blaerefriskole.dk  

Bestyrelsesformand: Brian: formand@blaerefriskole.dk   

 

Bestyrelsen på Blære Friskole og Børnehus: 

På Blære Friskole og Børnehus er der en bestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer, 

der er valgt for to år ad gangen. De vælges i hhv. en forældre- og skolekreds. Efter den årlige 

generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer.  

Bestyrelsens rolle og opgave er for eksempel at sikre, at friskolens og børnehusets formål 

opfyldes, at forme de fremtidige linjer og sikre den bedste ressourcestyring. Bestyrelsen har 

ligeledes til opgave at følge og sætte rammen for økonomi, budget m.m., at sikre god 

ledelse og organisering samt forældredialog. Dette sker i tæt dialog med friskolens og 

børnehuset ledere. 

Generalforsamling: 

Der afholdes generalforsamling hvert år. På generalforsamlingen redegør bestyrelsen for 

det arbejde, de har udført det forgangene år, der fremlægges regnskab og 

tilsynserklæringen gennemgås.  

På generalforsamlingen er der mulighed for at stille op og blive valgt ind i bestyrelsen og på 

den måde opnå større mulighed for indsigt og indflydelse på Blære Friskole og Børnehus. 
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Støtteforeningen: 

Støtteforeningen er en forening stiftet i forbindelsen med åbningen af Blære Friskole og 

Børnehus i 2016.  

 

Støtteforeningens primær opgave er at muliggøre nye tiltag og indkøb, som Friskolens eller 

Børnehusets budget ikke har mulighed for at efterleve.  

 

Vi har i støtteforeningen årligt arrangementer, som er med til at samle midler ind til skolen. 

Vi har blandt andet vores årlige tradition med MC-træf i maj, hvor hele skolegården er fyldt 

med biler og motorcykler.  

I november har vi i samarbejde med forsamlingshuset den årlige julefrokost i Multihallen, 

hvor 200 danseglade mennesker hygger sig. 

Derudover støtter vi op, hvor man har brug for en hånd og mulighed for at tjene lidt penge 

til støtteforeningen. 

 

Støtteforeningen henvender sig til alle, som ønsker at støtte Blære Friskole og Børnehus 

økonomisk. Det kan være forældre, bedsteforældre eller anden familie til børn på skolen. Vi 

henvender os også til tidligere forældre, naboer, onkler, mostre og lokalsamfundet, som 

ønsker at være en del af det daglige liv, som er på skolen.  

Bliver man medlem af støtteforeningen, bliver man automatisk en del af skolekredsen på 

Blære Friskole og Børnehus. 

 

Ønsker du/I medlemskab af Støtteforeningen for Blære Friskole og Børnehus?  

Så skriv en mail til: 

 

stoetteblaerefriskole@gmail.com 

 

Herefter indbetales beløb på MobilePay:  0317KV – Skriv:  Fornavn og Efternavn 

Eller på bankoverførsel til reg:  9217 kontonr: 2072656604 

Har du ikke mulighed for bankoverførsel eller MobilePay, så kontakt Maja Krebs på tlf: 

28701550 

 

Medlemskab: 

Personligt:    100 kr./år 

Husstand:     200 kr./år 

Firma:            500 kr./år 
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Blære Børnehus: 

Blære Friskole og Børnehus er et fantastisk sted med helt unikke muligheder for at skabe 

kontinuitet og sammenhæng i vores børns liv, da vores organisation rummer vuggestue, 

børnehave, SFO og skole på samme matrikel.  

Vores kerneopgave er at være medskabere af ”det hele menneske”. Det betyder for os, at vi 

skal skabe varierende læringsmiljøer, hvor børnene mødes og anerkendes, stimuleres og 

udfordres i samspil med andre børn og voksne. 

I Børnehuset arbejder vi ud fra den styrkede pædagogiske læreplan - den kan findes på 

vores hjemmeside, og vi opfordrer alle med interesse deri at læse den. 

Allerede fra vuggestuealderen begynder vi at arbejde for følelsen af at være en del af et 

større fællesskab og deltager i forskellige arrangementer på skolen. Vi ønsker at give 

børnene en tryg overgang fra vuggestue til børnehave og videre til skolen. Samarbejdet med 

skolen øges jo ældre børnene bliver, så de er helt trygge ved at færdes på skolen og har flere 

“hjælpe-venner” blandt de større skolebørn, når de begynder i 0.kl.  

Børnehuset deltager i mange af de forskellige aktiviteter på og omkring skolen, derudover 

har vi også en månedsplan, der kommer ud til forældrene samt en beskrivelse af, hvordan vi 

den pågældende måned vil leve op til kravene i den styrkede pædagogiske læreplan. 
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At være forældre til børn på Blære Friskole og Børnehus: 
 

At være forældre til børn på Blære Friskole og Børnehus er noget særligt og kræver, at man 

som familie bidrager til fællesskabet. På Blære Friskole og Børnehus har vi en forventning 

om, at forældre og børn deltager i de arrangementer, arbejdsdage og særlige skoledage, der 

måtte være. Dette er både for at kunne give vores børn de bedste rammer i deres institution 

og skole, men også for at give os alle sammen en følelse af fællesskab og samhørighed. Det 

at føle sig som en del af et større fællesskab, tror vi på giver en større respekt både overfor 

vores institution, men også overfor hinanden. 

Vi ønsker desuden et samlet Blære Friskole og Børnehus, hvor der er en tryg og naturlig 

overgang fra børnehus til skole, hvorfor det også er vigtigt at børn og forældre kender til 

hinanden og bakker op om de arrangementer, der findes på tværs af skole og børnehus. 

På Blære Friskole og Børnehus har vi en sund mad- og sukkerpolitik dvs. at vi i vuggestuen 

serverer sund mad, samt undgår unødig sukker. Ligeledes forventer vi, at børn i børnehaven 

og elever i skolen medbringer en sund og nærende madpakke, hvor der også undgås unødig 

sukker.  

Vi har på skolen en klar forventning om, at vores elever møder op senest kl. 8.15 og er klar 

til dagens undervisning, dvs. at eleverne har spist morgenmad og har forberedt sig på 

dagens gøremål. 

En gang om året afholdes en pædagogisk dag, dvs. en dag hvor personalet både i 

børnehuset og i skolen ikke møder ind til deres normale arbejde, men til oplæg, 

undervisning eller andet med det formål, at give personalet mulighed for at fordybe og 

dygtiggøre sig fagligt. På denne dag, som altid ligger på en fredag, henvises der til, at man 

som forældre i børnehuset finder alternativ pasning. I skolen vil der, som en 

forældreopgave, arrangeres alternativ undervisning. 

Forældrehjælp: 

På Blære Friskole og Børnehus er vi afhængige af jer forældres hjælp. Jeres hjælp har både 

økonomisk betydning for vores friskole og børnehus, men den hjælper os også med at give 

vores elever/børn, den før beskrevne følelse af at være en del af et fællesskab. De 

forskellige arrangementer, som arbejdsdage og særlige skoledage, giver også jer forældre en 

unik mulighed for at få et indblik i jeres børns hverdag, samt møde de andre forældre og 

børn. Blære Friskole og Børnehus er ejet af os alle, og det er derfor vigtigt, at vi passer på 

den, så den i mange år fremover kan være samlingssted for børn, forældre og lokalsamfund. 

Forældreopgaver: 

Udover de planlagte arrangementer er der i årets løb forskellige opgaver, som skal løses 

klassevis. Forældrene er selv tovholdere, naturligvis vil man altid kunne hente hjælp på 

kontoret, hvor der også findes drejebøger ift. alle opgaverne. 
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- August: 

- Første skoledag: 7.- 9. kl. forældre skal stå for madlavning, borddækning og 

oprydning. 

- Forberedelse af Frugtmarked: Alle klasser – Vi ønsker hjælp til at afhente frugt og 

bær, sylte, koge og bage. 

- September: 

- Fælleslørdag (Arbejdslørdag) den 24. september: 4.-5. kl. forældre skal stå for 

forplejning og oprydning. 

- Forberedelse af Frugtmarked: Alle klasser - gerne hjælp fra så mange som muligt i 

uge 40. – Vi ønsker hjælp til at afhente frugt og bær, sylte, koge, moste æbler og 

bage. 

- Oktober: 

- Forberedelse af Frugtmarked: Alle klasser - gerne hjælp fra så mange som muligt i 

uge 40. 

- Afholdelse af Frugtmarked lørdag d 8. oktober: Alle klasser - Vi ønsker hjælp til at 

moste æbler til juice, lave kaffe/the, servering af kaffe/the og kage, samt oprydning. 

- November: 

- Musical i uge 45: Alle klasser – vi har brug for hjælp til at stille scenen op i løbet af de 

første dage i ugen. Fredag har vi brug for hjælp til at tage scenen ned igen.  

- December: 

- Julegavefremstillingsaktivitetsdag: Planlægges og afholdes af interesserede forældre. 

 

- Julekoncert den 21. december: 5.-7. kl. forældre og elever står for tombola til fordel 

for deres studietur. Alle klasser – Vi har brug for hjælp til at grille pølser, som kan 

købes i pausen. 

 

-Januar: 

- Pædagogisk dag i januar – vi vil gerne hvis nogle forældre vil lave en anderledes og 

sjov skoledag for eleverne, mens personalet er til pædagogisk dag. 

-Februar: 

-   

-Marts 

- 

- April 

-     Madlavning til generalforsamling 
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- Maj: 

- Fælleslørdag (arbejdslørdag) den 13. maj: 0.-1. kl. forældre skal stå for forplejning og 

oprydning. 

- Eksamen i uge 18+19: Alle klasser – Vi har brug for eksamensvagter. 

-Juni: 

- Dimissionsfest den 22. juni: 7. klasse skal servere og rydde op.  

 

- D 26. juni oprydningsdag: Alle klasser – Vi har brug for hjælp til at rydde op i 

klasserne og gøre klar til næste skoleår dvs. flytte borde, reparerer de ting som 

måtte være gået i stykker, male klasseværelser som trænger mm. 

 

Desuden er der på skolen hver fredag fællesspisning for alle elever og Storkebørn (næste års 

kommende skolebørn). Også her er vi afhængig af hjælp. Så har du tid, lyst og mulighed for 

en hyggelig fredag indimellem, hvor du giver en hånd med madlavningen, så kom og vær 

med i fællesskabet. Hvis det er muligt, vil der naturligvis blive taget hensyn, således du 

hjælper den fredag, hvor dit barn eller barnebarn er i køkkenet. Kontakt Jytte på tlf. 

23257796 eller Tina på tlf. 20686431 hvis du gerne vil benytte dig af dette fantastiske tilbud. 

Kommunikation: 

Alle medarbejdere vil gerne snakke med jer forældre om jeres børn, naturligvis er I 

velkommen til at kontakte pædagoger, lærere eller Line og Morten på skolen eller i 

børnehuset, men er medarbejderen optaget af andre opgaver, skriv da en mail eller besked 

på Intra, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.  

Ved et skolebarns sygdom (uanset klassetrin) - ved kortere sygdomsperioder skal der skrives 

i kontaktbogen på Intra inden kl. 10.00 den pågældende dag, ellers vil man blive kontaktet 

af personalet. Ved længerevarende sygdom vil vi gerne orienteres samt hjælpe med evt. 

hjemmeundervisning.  

I børnehuset vil vi gerne at man tager telefonisk kontakt.  

Mobiltelefon i skolen: 
Vi blander os ikke i om jeres barn må eller skal have en mobiltelefon - MEN når eleverne er i 

skole SKAL mobilen afleveres i mobilhotel, som er en vogn med dertil indrettede rum. 

Mobilhotellet er at finde i salen under morgensang, på vej ud afleveres mobilerne og køres 

herefter på lærerværelset, hvor eleverne også skal hente dem efter endt skoledag.  

Tankerne om og grunden til at vi anvender mobilhotellet er både at styrke det sociale 

samvær, hvor vi lærer at se på og aflæse hinanden uden en skærm imellem os, men også at 

forhindre forstyrrelser i timerne i form af div notifikationer, beskeder osv.  

Skulle man blive opdaget i af snyde, dvs. ikke afleverer sin mobil og enten anvender den i 

timerne eller den på anden måde forstyrrer undervisningen, vil telefonen blive lagt på 

Mortens kontor, hvor den kan afhentes af den pågældende elevs forældre.  
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Naturligvis vil man altid kunne lave en aftale, hvis man en dag venter et vigtigt opkald eller 

en vigtig besked, derudover anvendes mobilen af og til også i undervisningen, men som 

udgangspunkt SKAL mobilen være på mobilhotel, når eleven er i skole.  

 

Ferieåret 2022/2023: 

• Opstart efter sommerferie 10.08.22 

• Efterårsferie 15.10.22 - 23.10.22 

• Juleferie 23.12.22 - 02.01.23 

• Vinterferie 18.02.23 - 26.02.23 

• Påskeferie 01.04.23 - 10.04.23 

• St. Bededag 05.05.23 - 07.05.23 

• Kr. Himmelfartsdag 18.05.23 - 21.05.23 

• Pinseferie 27.05.23 – 29.05.23  

• Grundlovsdag 05.06.23 

• Sidste skoledag 23.06.23 

Ferieåret 2023/2024: 

• Opstart efter sommerferie ??.08.23 

Obs: 

Børnehuset og SFO´en holder lukket i uge 29 og 30 og mellem jul og nytår. Derudover er der 

lukket fredag d. 27. jan. 2023 pga. pædagogisk dag. Alle andre uger, hvor der er ferie i 

skolen, vil der være mulighed for at benytte børnehuset, hvis dit barn er tilmeldt. Derfor 

HUSK at tilmelde dit barn, hvis der er behov for pasning i en ferieperiode. Hvis børnene ikke 

er tilmeldt, regnes de som fri og kan ikke komme i institutionen. 
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Arrangementer i skoleåret 2022/2023: 
 

August: 

- Onsdag d. 10. kl. 17.00 – Første skoledag. Alle møder ind til fællesspisning i hallen. 

Efter spisning går eleverne med klasselæreren i klassen, mens forældre får 

informationer, kaffe og kage. Aftenen afsluttes fælles i hallen kl. 19.30.  

Tovholder: Morten + lærere 

 

-     Mandag d. 15. Kl. 19.00 - Forældremøde i Børnehuset 

Tovholder: Børnehuset 

 

- Tirsdag d. 23. kl. 19.00-20.30 - Forældremøde 0.-1.kl.  

Tovholder: Stine 

 

- Tirsdag d. 23. kl. 19.00-20.30 – Forældremøde 7.- 8. og 9. kl. 

Tovholder: Udskolingen 

 

- Tirsdag d. 30. Kl. 17.00-20.00 – Fællesmøde for ansatte på skolen og i børnehuset 

Tovholder: Line og Morten 

September: 

- Tirsdag d. 1. kl. 19.00-20.30 – Forældremøde 2.-3. kl. 

Tovholder: Ann 

 

- Tirsdag d. 13. kl. 19.00.-20.30 – Forældremøde 4.- 5. og 6. kl. 

Tovholder: Mellemtrinet 

 

- Mandag-fredag den 5.-9. - Projektorienteret uge for 4.-9. klasse: 

- Onsdag den 7. - 7.-9. klasse på tur til København 

- Fredag den 9. – O-løb i Jenleskoven for 4.-6. klasse. 

Tovholder: Xander, Elsebeth og Stefan 

 

- Lørdag d. 24. - Fælleslørdag. Bestyrelsen arrangerer arbejdsdag med forældrene. 

Personalet skal på forhånd have udfærdiget en ønskeliste ift. arbejdsopgaver. 

Tovholder for udarbejdelse af liste: Line og Morten 

Tovholder: Bestyrelsen 

 

- Mandag-fredag d. 26-30.  - Emneuge. Der afholdes emneuge hvor emnet er natur og 

teknik/kultur. En del af ugen skal foregå i køkkenet, med at forberede frugtmarked.  

Tovholder: Ann, Xander og Elsebeth 

 

- UPV – 9. kl. skal undervisningsparathedsvurderes inden 30 sep.  
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Oktober: 

- Lørdag d. 8. kl. 10.00-12.30 – Frugtmarked. Børn og lærere sælger produkter 

fremstillet af årstidens høst. Alle elever har mødepligt. 

Tovholder: Elsebeth 

 

- Mandag d. 3. – fredag d. 7. – Brobygning for 9. kl. 

 

- Fredag d. 14. – Motionsdag  

Tovholder: Stefan og Elsebeth 

 

- Lørdag d. 15. – Søndag d. 23. – Efterårsferie 

 

- Torsdag d. 27.  - Lysfest i Børnehuset 

Tovholder: Børnehuset 

 

- Samtaler – der afholdes samtaler med alle elever og forældre i løbet af oktober og 

november. Der afsættes 15 min. til hver samtale. Dansk og matematiklæreren 

deltager, og i 8-9 kl. deltager sproglæreren. 8 kl. samtaler skal være afholdt inden 14. 

oktober af hensyn til undervisningsparathedsvurderingen.  

Tovholder: Klasselæreren. 

 

November: 

- Mandag d. 7. – Fredag d. 11. – Musical. Alle elever fra 0.-9. kl. arbejder med musical i 

denne uge. Ugen afsluttes torsdag aften med en opførelse af musicalen for forældre, 

bedsteforælder og andre interesserede. Fredag er der oprydning. 

Storkebørnene deltager med et sangnummer. 

Der er mødepligt for alle elever torsdag aften. 

Tovholder: Stefan og Morten  

 

- UPV – senest d. 15. Nov. – samt karakter til 8. og 9. kl. 

Tovholder: Udskolingslærere og Kontoret  

 

- Onsdag d. 16. kl. 16.00 Indskrivning til 0. kl. 

Tovholder: Kontoret og Stine 

 

- Onsdag d. 30. – Juleklippedag. Alle elever klipper, klister og pynter skolen op til 

december. Klasselæreren står for at planlægge i deres egn klasse. Der vil som 

fredagsmad blive serveret risengrød. 

Tovholder: Stine  
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December: 

- Torsdag d. 1.  - Julehygge m. forældre i Børnehuset 

- Lørdag d. 3. – Julegavefremstillingsaktivitetsdag 

Tovholder: Ida (som forældre) og Ann 

 

- Søndag d. 11. – Luciaoptog i kirken, samt i Blære og Vegger 

Tovholder: Stefan, Elsebeth og Ann 

 

- Tirsdag d. 13. – Luciaoptog på skolen og i Børnehuset  

Tovholder: Stefan, Elsebeth og Ann 

 

- Onsdag d. 14. – onsdag d. 21. – projektuge. Alle elever arbejder med projekt.             

9. klasser skriver obligatorisk projektopgave og fremlægger onsdag den 21.12.  

Tovholder: Klasselæreren i de pågældende klasser 

 

- Torsdag d. 21. – Julekoncert. Der afholdes julekoncert, hvor alle klasser optræder 

med et nummer eller to. De elever den måtte ønske at optræde med et solonummer 

er meget velkomne. Storkene medvirker. Der vil være mulighed for at købe 

aftensmad og sodavand. Salget varetages af 6. og 7. klasse til fordel for deres 

studietur. 

Der er mødepligt for alle elever. 

Tovholder: Stefan, Morten og Ann 

 

- Tirsdag d. 22. – Juleafslutning. Vi starter med morgenmad og hygge i klasserne, 

herefter nedtagning af julepynt og oprydning inden julegudstjeneste i kirken. Dagen 

afsluttes fælles med bankospil og dans omkring juletræet. 

Tovholder: Elsebeth og Stefan 

 

- Fredag d. 23. – mandag d. 2. - Juleferie 

Januar: 

- Fredag d. 27. - Pædagogiskdag.  Mens en gruppe af forældre varetager 

undervisningen i skolen, tager personalet på pædagogiskdag.  

Tovholder: Line og Morten 

Februar: 

- Mandag d. 13. – fredag d. 17. – Skolefestuge med terminsprøver.  

 

- Torsdag d. 16. – Skolefest. Elevrådet vælger et overordnet tema, som udklædningen 

og pyntningen tager udgangspunkt i. (skolefesten afholdes altid torsdag før 

vinterferien og fredagen efter er nattøjsdag) Der er mødepligt for alle elever. 

Tovholder: Stine, Pernille og Elsebeth 
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- Lørdag d. 18. – Søndag d. 26. – Vinterferie 

 

- Tirsdag d. 28. – fastelavnsfest i for elever fra 0. til 6. klasse.   

Tovholder: Ann og Stine 

Marts: 

- Tirsdag d. 7. kl. 17.00-20.00 – Fællesmøde for personale i skolen og Børnehuset. 

Tovholder: Line og Morten 

 

- Fredag d. 24. kl. 17.00 - Gymnastikopvisning. Alle klasser deltager i opvisningen med 

et program indøvet i idrætstimerne op til opvisningen. Til opvisningen i hallen 

inviteres forældre, bedsteforældre og andre interesserede  

Tovholder: Stine, Elsebeth og Stefan 

 

- Samtaler på mellemtrin og udskolingen – der afholdes samtaler med alle elever og 

forældre i løbet af marts. Der afsættes 15 min. til hver samtale. Dansk og 

matematiklæreren deltager, (og i 8.-9. kl. deltager sproglæreren.)  

Tovholder: Klasselæreren. 

 

- Fredag d. 31. - Påskefrokost sammen med Børnehuset 

Tovholder:  

April: 

- Lørdag d. 01. – mandag d. 10. – Påskeferie 

 

- Mandag d. 17. – fredag d. 121. – Projektorienteret undervisning 

Tovholder: Xander og Elsebeth 

 

- Torsdag d. 27. – Generalforsamling kl. 16.30    

Tovholder: Bestyrelsen 

Maj: 

- Skriftlige eksamener – der afholdes skriftlige eksamener for 9. kl. og skriftlige 

årsprøver for 8. kl. 

Tovholder: Udskolingen 

 

- Lørdag d. 13. - Fælleslørdag. Bestyrelsen arrangerer arbejdsdag med forældrene. 

Personalet skal på forhånd have udfærdiget en ønskeliste ift. arbejdsopgaver. 

Tovholder for udarbejdelse af liste: Line og Morten 

Tovholder: Bestyrelsen 

 

- Torsdag d. 18. - søndag d. 21. - Kristi Himmelfartsferie 
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- Tirsdag d. 25. - onsdag d. 26. - Storkekoloni  

Tovholder: Børnehuset 

 

- Fredag d. 27. – søndag d. 29.  – Pinseferie 

 

Juni: 

- Mundtlige eksamener - der afholdes mundtlige eksamener for 9 kl. og mundtlige 

årsprøver for 8 kl. 

Tovholder: Kontoret  

 

- Tirsdag d. 6.  -  Storkene begynder i skole 

 

- Fredag d. 16. - Sommerfest i Børnehuset kl. 17 - 19 (for børn og forældre) 

Tovholder: Børnehuset 

 

- Mandag d. 12. – fredag d. 16. – Praktik. (8. Kl. er i praktik) 

Tovholder: Elsebeth 

Dato ikke fastsat endnu - Idrætsdag. Skolen deltager i eller afholder idrætsdag for De 

Himmerlandske Friskoler.        

Tovholder: Stefan og Elsebeth 

- Onsdag dag d. 21. - Dimission. Der afholdes dimissionsfest for 9. kl. og deres 

forældre 

Tovholder: Elsebeth, Xander, Stefan og Morten 

 

- Torsdag d. 22. – Turnering. Alle elever rydder op og gør deres klasseværelse rent. I 

løbet af dagen afholdes høvdingeboldturnering hvor elever og lærer er på hver sit 

hold. 

Tovholder: Oprydning: Klasselæreren – Høvdingebold: Stefan 

 

- Fredag d. 23. – Sidste skoledag 

Tovholder: 9. kl. og udskolingslærerne   

 

- Mandag d. 26. – Oprydningsdag - hjælp fra forældre ønskes til flytning af borde, 

stole mm. 
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Praktiske oplysninger: 

 

Skolepenge: 

- 1. barn 1140 kr./mdr. 

- 2. barn 570 kr./mdr. 

- 3. barn og derover er gratis 

- Derudover betales der 60 kr./mdr. pr. barn for fredagsmad 

Vuggestue og børnehave: 

- Vuggestue 3.050 kr./mdr. Heltidsplads	 -  2.050 kr./mdr. for Deltidsplads 30 timer  

- Børnehave 2.096 kr./mdr. Heltidsplads  -  1.383 kr./mdr. for Deltidsplads 30 timer  

SFO: 

SFO´en opdeles i tre forskellige moduler, som er tilpasset bus og ringetider. 

- Morgenmodul (klokken 6.15-8.15) 250 kr./mdr. 

- Tidlig eftermiddag (fra eleven får fri indtil kl. 15.00) 650 kr./mdr. 

- Sen eftermiddag (fra kl. 15.00 - 16.45) 250 kr./mdr. 

Vælges alle moduler vil der være en rabat således prisen bliver 1.000 kr./mdr. 

For 4.-5. kl. kan der købes klippekort. Klippekortet koster 400 kr. for 10 klip og fungerer 

sådan, at en eftermiddag koster et klip (der kan kun købes et klippekort pr. mdr.) Klippekort 

kan ikke anvendes om fredagen eller i skoleferier. 

Friplads:  

Ved skoleårets start kan alle familier via et særligt skema, som udleveres på kontoret, søge 

om reducering af skolepenge. Nedsættelsen vurderes ud fra gældende lovgivning, familiens 

samlede indkomst, antal søskende mv. og modregnes i skolepengene. 

Ønskes der friplads til vuggestue eller børnehave, skal der søges via kommunen, ligesom ved 

kommunalt tilbud. 

Elevråd: 

Skolen har et elevråd bestående af en til to elever valgt fra hver klasse fra 4.-9. kl. Elevrådet 

på Blære Friskole og Børnehus har stor indflydelse på skolens hverdag og arrangementer. 

Elevrådet bliver hørt og spurgt når der træffes beslutninger som vedr. eleverne. Det gælder 

f.eks. skolefest, frikvartersregler, emneuger og madpolitik. 

Elevrådet står for skoleboden. De bestemmer i forhold til skolens madpolitik, hvad der skal 

sælges. Derudover er det også dem, der sørger for driften af skoleboden. 

Herudover arbejder elevrådet på at skabe gode oplevelser, som kan være med til at styrke 

fællesskabet på skolen. Det kan være overnatning, spil og legeredskaber til frikvarteret, 

fodboldmål, osv. 

Er der noget som eleverne er utilfredse med, tager elevrådet det op og snakker evt. med 

ledelsen om det. 
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Skolebod: 

Skoleboden drives af elevrådet. I skoleboden kan købes forskelligt brød, sandwich, drikke og 

små snacks. Boden har åben hver tirsdag og torsdag. Det man ønsker at købe skal bestilles 

umiddelbart efter morgensang. 

Konfirmation: 

Eleverne i 7. klasse på Blære Friskole og Børnehus bliver konfirmeret ved Sognepræst Mette 

Alma Holmstrøm, som er præst i Skivum, Giver og Blære sogne. Mette henter eleverne her 

på skolen, de dage de går til konfirmationsforberedelse.  

Konfirmationsdagen for 7. klasse er lørdag 29. april 2023. 

Ringetider: 

08.15 – 08.30 - Fællessamling 

08.30 – 09.15 – 1. lektion 

09.15 – 09.45 – Spisepause og frikvarter 

09.45 – 11.45 – 2. lektion 

11.45 – 12.10 – Spisepause og frikvarter 

12.10 – 12.55 – 3. lektion 

12.55 – 13.40 – 4. lektion 

13.45 – 14.10 - Læsebånd 

Computer: 

Skolen har en forventning om, at elever fra 4.-9. kl. selv medbringer en computer. 

Egen computer i 4. - 9. klasse: 

Vi forventer, at eleverne fra 4. – 9. klasse medbringer bærbar pc til brug i undervisningen 

hver dag. Hvis der er udfordringer med dette, hører vi gerne fra jer. 

Valg af pc: 

• Vi anbefaler en solid computer, der kan holde til den daglige transport til og fra 

skole. Det er ikke nødvendigt, at eleverne medbringer en meget kraftfuld gamer-

computer. En helt almindelig standard-pc af den slags, der jævnligt er på tilbud, 

dækker behovet i forbindelse med skolearbejdet. Det kan også være en 

chromebook. 

• Skærmen bør have en størrelse på 12-15 tommer. (De små netbooks med skærme på 

ca. 10 tommer kan ikke bruges). 

• Minimum Intel Core i5 processor og minimum 4GB ram. 

• Batterilevetid på over 5-6 timer, så den kan holde en hel skoledag. 

• Gerne en SSD-harddisk, den er hurtigere til opstart mm. i forhold til en ældre 

harddiske. Dette er dog ikke et krav. 

Software som skolen leverer uden beregning: 

• Skolen tilbyder Google Office, så længe eleven er er elev på Blære Friskole. 

• Adgang til diverse digitale undervisningsportaler som fx. Clio-online. 

• Adgang til elektroniske ordbøger via www.ordbogen.com 
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Krav til software på pc’en: 

• Styresystemet på pc’en bør være Microsoft Windows 10 eller nyere. 

• Pc’en skal desuden være udstyret med et antivirusprogram. (Her anbefaler vi 

programmet Microsoft Security Essentials, der kan hentes gratis på nettet). 

• Derudover følgende software, som skal være installeret på pc´en: Adobe-Reader, 

Java, Shockwave player, Flash player. 

I er altid velkommen til at tage kontakt til Stefan Maksten, som er IT-vejleder, ved spørgsmål 

og kommentarer til dette. 

Forsikring: 

Det er forældrenes ansvar at forsikre deres børn. 

Busser: 

Der er hver dag mulighed for offentlig transport til og fra Blære Friskole og Børnehus. 

Busserne kører bl.a. fra Aars, Hornum, Gundersted, Vegger, Bislev og Nibe. Husk dog at alle 

busser er telebusser og derfor skal bestilles. I som forældre skal derfor være opmærksomme 

på, når der er ændringer fx ved emneuger, at den sene bus skal afbestilles. Dette er vigtigt 

således, vi ikke spilder buschaufførens tid og kan opretholde det gode samarbejde og 

bibeholde vores busruter. 

Buskort: 

Vi udleverer ikke buskort til elever. Kommunen giver kun buskort eller tilskud til 

skolekort/buskort, hvis man går på en kommunal skole. Vi anbefaler at tage kontakt til NT 

og høre til, hvad der bedst kan betale sig. Vores erfaring er, at et pendlerkort til børn er 

langt det billigste, og faktisk nogle gange billigere end et egentligt skole/buskort. Med et 

pendlerkort betaler man kun for de ture, man kører, og det giver også mulighed for 

benyttelse af bussen ud over skoletiden, samt til andre destinationer end den normale 

skolevej. 
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Busplaner: 
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Ansatte på Blære Friskole og Børnehus: 

                

Morten Nebel, Skoleleder.      Line Højgaard, Leder i Børnehuset       Irene Davidsen, Sekretær  

        

          Stefan Maksten        Elsebeth Skadhauge                          Alexander Aubert 

                

          Ann Binderup   Stine V. Poulsen    Pernille Jørgensen 
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                 Rita Kôster                       Lone Madsen Rengøring                Andrea Sowade Rengøring 

                 

       Annette G Thorsen                                   Jessica Bach        Ulla Jørgensen 

                  

   Maria Schøning Jørgensen       Trine Kjellerup                               Martin Skammeritz 
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      Dorthe L. Andersen           Camilla Quist Lyngholm        Anne Sofie Møller 

 

                 

    Louise Mette Rye Morbech             Marie Louise Christensen                       Bodil Gammelgaard 
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Bestyrelsen på Blære Friskole og Børnehus: 

          

   Brian Stephensen, Formand    Christian Rold, Næstformand        Jesper Andersen, Kasserer 

                   

       AnneChathrine B Larsen     Ronni Hald                              Amalie Theilgaard 

   

     Kirstine Yde Lauritzen 
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