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Nyhedsbrev uge 48 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Tusind tak for det store fremmøde til fællesspisning i torsdags, det var rigtig hyggeligt at se jer 

alle sammen. Også en stor tak til forældrene i 2.-3. kl. som havde lavet noget dejlig mad. Mille 
har lovet at komme med opskriften på dressingen til pastasalaten, som smagte vildt godt. Når 

den dukker op bliver den vedhæftet nyhedsbrevet, så kan I bruge den eller lade være ☺ 
 

Rettelse: 

Jeg bringer lige en rettelse, som kommer for sent. I sidste 
uge stod der i nyhedsbrevet, at der var studievejlederaften på 

Fjerritslev skole for eleverne i 8.-9. kl. i aften. Det er en fejl. 

Det var i går , der stod heldigvis den rigtige dato på den 
seddel, eleverne i 8.-9. kl har fået udleveret, men jeg er også 

bevidst om, at det ikke var dem alle, der lagde sedlen i tasken. 
Jeg beklager fejlen, som er udelukkende min.  

 

Drama på HHE: 
På fredag skal eleverne i 7.-9. kl. til Han Herreders Efterskole, 

hvor de er inviteret ud for at se generalprøven på deres 
dramastykke. Walther kører med eleverne, de kører fra skolen 

kl. 9.30, og jeg regner med, at de er tilbage ved 12-tiden, så 

P-fag kører almindeligt efter skoletid.  
 

Busbetaling: 

Walther oplever, at der er flere elever, der ikke betaler, når de tager med bussen en gang i 
mellem. Vil I ikke være søde at minde eleverne om, at de skal betale 10 kr. når de benytter 

bussen, hvad de selvfølgelig er velkommen til.  
 

Juleklippedag: 

Som skrevet sidste uge er alle velkommen til at deltage i juleklippedag i morgen.  
 

IPad: 
Vi oplever en del elever, som kommer i skole med en iPad, der ikke er ladet op. Vi bruger 

iPaden, som et arbejdsredskab, og det er meget frustrerende at have planlagt en undervisning, 

som ikke kan finde sted, fordi der sidder 1-2 elever, som ikke har fået deres iPad ladet op. Det 
håber jeg, I forstår, og at I vil hjælpe jeres børn med at få styr på. 

 

Bod: 
Da eleverne og forældrene i 7.-9. kl. ikke endnu ved, hvem der skal stå i bod på mandag, er 

det 2 x overraskelse der sælges.  
Bodsedlerne bliver sendt ud i dag til forældrene i 7.-9. kl. så på fredag til morgensang, kan de 

to elever, der har bod på mandag, fortælle, hvad de sælger.  

 
Kalender: 

30/11:  Juleklippedag 8.15-11.55 
1/12: 7.-9. kl. til drama på Han Herreders Efterskole 

13/12:  Bestyrelsesmøde 

20/12:  Juleafslutning aften 
21/12:  Juleafslutning. 8.15-13.00. 

22/12-2/1:  Juleferie begge dag er inklusiv. 
  

Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 


