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Nyhedsbrev uge 44 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

I går havde vi besøg af teaterholdet på Bjerget Efterskole. De er på turné med et teaterstykke 

som de selv har skrevet, inspireret af Robin Hood. Det var et fornøjeligt stykke, som vakte stor 
glæde hos eleverne.  

I dag har vi været til morgensang i kirken, og i skrivende stund har vi besøg fra Tryg-fonden, 
som er i gang med at give 12 af vores elever fra 6., 7. og enkelte fra 8. kl. et 

hjertestarterkursus. Kurset er en del af den pakke, der var i vores hjertestarter.  

I morgen sker der en masse ting bl.a. Åben Skole og overrækkelse af Det grønne Flag.  
Hverdagen er aldrig kedelig på Klim Friskole. 

 
Nyt fra bestyrelsen:  

I år har vi udvidet vores juletræ tiltag. 

Vi giver mulighed for at få leveret et 
juletræ inden jul og afhentet efter jul. 

Kender du nogen, som kan have glæde 

af dette tiltag, så sig det endelig til 
dem. Der vil blive annonceret i 

Fjerritslev ugeavis samt på 
Facebook. Kender du et sted, hvor det 

kan være en ide med et opslag i form 

af en plakat, så kontakt skolen for 
udlevering. Ellers kontakt Helle Røge 

ved spørgsmål.  
 

Hilsen Bestyrelsen 

Helle Røge 
 

Held og lykke: 

Emma Damsgaard Christensen er stoppet på Klim Friskole, Emma er ikke rigtig faldet til hos os, 
så hun begyndte i går i sin gamle klasse på Skovsgaard skole. Vi ønsker Emma alt muligt held 

og lykke med fremtiden. 
 

Tidlig bus fredag: 

På fredag har eleverne fra 7.-9. kl. fri, da de har overnattet på skolen. Derfor kører Walther 
hjem med Friskolebussen kl. 13.15 i stedet for kl. 14.00, der er ingen grund til at have 

eleverne til at sidde og vente på nogen, der har fri i forvejen.  
 

Julekor: 

Helle har oprettet et lille frivilligt julekor 
for pigerne i 2.-6. kl. De øver fra næste 

onsdag kl 13.05-13.50. Vi håber, alle 

pigerne i årgangene har lyst til at 
deltage, men hvis de går i gang, skal de 

deltage 6 gange indtil jul, da de skal 
optræde til juleafslutningen. Giv besked 

om din datter deltager.  

 
Bod: 

På mandag er der ingen bod, da 
eleverne i 9. kl. laver mad til elev spis-

sammen.   

 
Idræt for 4.-9. kl.: 

Da vi i morgen kl. 12 får besøg af 
borgmester Mogens Gade, som skal 
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overrække Det grønne Flag, har vi besluttet, at idræt kommer til at foregå herhjemme. 

Eleverne skal derfor medbringe tøj, de kan være udenfor i.  

 
Kalender: 

1/11.  Skole-hjemsamtaler 2.-3. kl. 

2/11: Spil Dansk med udvidet morgensang 
Overrækkelse af Det grønne Flag 

Åben skole 
2-3/11: Udskolingsarrangement med overnatning 7.-9. kl. har fri den 3/11 

6/11: Elevbespisning 9. kl. laver mad 

7/11:  Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
8/11:  4.-6. kl. i biografen 

Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
13-17/11: 9. kl. praktik 

14/11: Fællesmøde mellem bestyrelsen og lærerene. 

23/11:  Fællesspisning 2.-3. kl. forældre laver mad. 
29/11:  Studievejlederaften for 8.-9. kl. 

 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 


