
 

 

Fredagsmad på Blære Friskole og Børnehus: 

På Blære Friskole og Børnehus spiser vi hver fredag frokost sammen, 

som laves af frivillige og elever. Det er en hyggelig tradition, som vi sætter stor pris på, da 

den giver eleverne et indblik i madlavningskunsten med alle de læseegenskaber, 

matematikfærdigheder osv., der skal til for at lave mad til så mange. Derudover giver vores 

fredag et fællesskab imellem eleverne, de spiser nemlig i deres familiegruppe, dvs grupper 

af 9-10 elever blandede på tværs af alle årgange, og sidst men ikke mindst giver det mætte 

og dejlige rolige maver      , som er klar til fællestime, inden de alle går på weekend. 

Jytte og Tina er hovedansvarlige for de frivillige ved vores fredags mad. Når der står, at Jytte 

eller Tina er ansvarlig, betyder det, at de meget gerne vil have hjælp fra en eller to frivillige 

mere, så skulle du have tid og lyst til en hyggelig fredag formiddag sammen med elever fra 

skolen, så ring gerne til Jytte 23257796 eller Tina 20686431. Med dette overblik har du 

mulighed for at se, hvornår netop dit barn eller barnebarn er i køkkenet. Vel mødt i det 

muntre køkken       

 

Uge 39 – Emneuge. Tina laver mad 

Uge 40 – Et køkkenhold af blandede elever er i køkkenet, hvor der både skal forberedes til 

frugtmarked og laves mad. Tina er ansvarlig 

Uge 41 – Skolernes motionsdag. Jytte laver mad 

Uge 42 - Efterårsferie 

Uge 43 – 0-1 klasse laver mad. Jytte er ansvarlig 

Uge 44 – 0-1 klasse laver mad. Jytte er ansvarlig 

Uge 45 – Musical 

Uge 46 – 2-3 klasse laver mad. Tina er ansvarlig 

Uge 47 – 2-3 klasse laver mad. Tina er ansvarlig 

Uge 48 – Juleklippedag. Jytte laver mad 

Uge 49 – 2-3 klasse. Tina er ansvarlig 

Uge 50 – 0-1 klasse. Jytte er ansvarlig 

Uge 51 + 51 Juleferie 

Uge 1 - 4-5 klasse laver mad. Jytte er ansvarlig 

Uge 2 – 4-5 klasse laver mad. Tina er ansvarlig 



Uge 3 – 6 klasse laver mad. Jytte er ansvarlig 

Uge 4 – 9 klasse laver mad. Tina er ansvarlig 

Uge 5 – 6 klasse laver mad. Jytte er ansvarlig 

Uge 6 – 6 klasse laver mad. Tina er ansvarlig 

Uge 7 fredag efter skolefest - vi spiser rester. 

Uge 8 Vinterferie 

 

 


