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Nyhedsbrev uge 49 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

December måned er en travl måned, og vi har allerede taget hul på de forskellige 

arrangementer, der er i forbindelse med julen. I torsdags havde vi juleklippedag, og hele 
skolen fremstår nu flot julepyntet. I næste uge kommer der juletræ op i fælleslokalet, og 

måske bliver det pyntet, så vi kan nyde synet af et flot juletræ de sidste par uger, inden vi 
holder ferie.  

 

Jul i børnehøjde: 
På fredag skal eleverne i 0.-3. kl. 

i Klim kirke til Jul i børnehøjde 
sammen med indskolingen på 

Thorup-Klim skole. Gudstjenesten 

begynder kl 9.30, så eleverne går 
fra skolen ca. 9.15.  

 

Lucia: 
Onsdag den 13. december er 

Luciadag, og vi begynder dagen 
med Luciaoptog til morgensang. 

Det er et højtidligt øjeblik, når vi 

kan høre de klare pigestemmer 
og fornemme lyset bryde lige så 

stille frem i mørket. Hvis I har 
mulighed, synes jeg, I skal 

komme og overvære det.  

 
Juleafslutning: 

Onsdag den 20. december holder vi juleafslutning om aftenen for hele skolen og de 

støttekredsmedlemmer, som har lyst at deltage.  
Vi begynder i kirken kl. 17.30, hvor der vil være Luciaoptog, og Peter Haandsbæk vil holde en 

kort gudstjeneste. Efter kirkegangen mødes vi på skolen, hvor vi spiser sammen. Hver familie 
medbringer mad til det antal personer, man selv kommer med, maden bliver samlet på et stort 

tag-selv bord. Det plejer at være et rigtig flot bord, vi får samlet, og der plejer at være rigeligt 

mad til alle. I skal udover mad medbringe service og bestik. Forældrene i 4.-6. kl. vil sælge øl 
og sodavand.  

Efter maden vil eleverne give en lille julekoncert, og det dansehold, der har været tirsdag 
eftermiddag giver en lille smag på, hvad de har arbejdet med. 

For at være sikker på at have pladser nok til alle, skal I melde tilbage, om I kommer og hvor 

mange, der kommer senest mandag den 18. december.  
 

Sidste skoledag før jul: 

Torsdag den 21. er sidste skoledag før jul i år. Vi begynder dagen med at tage i Klim kirke, 
hvor Gitte Kibsgaard-Vester vil holde julegudstjeneste for os sammen med Thorup-Klim skole. 

Derefter har vi hygge i klasserne, og vi slutter kl. 12.30 med at danse om juletræet, her er I 
velkommen til at komme og deltage sammen med os alle sammen. Kl. 13.00 kører Walther 

bussen hjem og vi går på en velfortjent juleferie.  

Det er tilladt at medbringe lidt slik til juleafslutningen i klasserne. Det slik børnene har med, 
putter vi i et fælles fad, som går rundt i klassen.  

Da der ikke kører en bus vestpå kl. 13.00, kører Walther omkring Thorup og Thorup Strand, 
når han kører herfra. Det koster 10 kr. at komme med bussen.  

 

Første skoledag efter jul: 
Første skoledag efter jul er onsdag den 3. januar, hvor vi begynder med morgensang i kirken 

kl. 8.15. 
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Farvel: 

I fredags tog vi afsked med Alma i 8. kl. 

Alma har skiftet til Fjerritslev skole, vi 
ønsker hende al mulig held og lykke i 

fremtiden.  

 
Bod: 

På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. 
pizzasnegle og en overraskelse. 

 

Arbejdsdage: 
I lighed med tidligere skal eleverne i 8.-

9. kl. betale 600 kr. til deres lejrskole. 
Til at få tjent pengene har de to 

arbejdsdage, hvor de fritages for 

undervisning. I dette skoleår ligger arbejdsdagene henholdsvis torsdag den 8/3 og 12/4. 
Eleverne har nu lidt tid til at få fundet et arbejdssted. 

 

Sprog og larm: 
Vi har på lærerværelset snakket om, at vi synes, lydniveauet stiger på skolen. Det, synes vi ikke, er 
hensigtsmæssigt, da det skal være sådan, at alle kan holde ud at være her, derfor har vi fokus på 
indestemmer og en opførsel, som ikke forstyrrer unødigt. For meget larm medfører udeordning, 
og eleverne har fået at vide, at der ikke er en chance, den er brugt.  
Samtidig har vi også meget fokus på elevernes sprog. Vi vil ikke acceptere, at de bruger 
nedladende udtryk som fx spasser, bøsserøv, idiot, luder og kælling om hinanden, og vi kan da slet 
ikke acceptere forklaringen: ”Det er bare noget, vi siger.” I mandags stod jeg på kontoret, da jeg 
hørte en elev sige: ”Jeg sparker bare en støvle op i røvhullet”. Jeg gik naturligvis ud for at snakke 
med eleven, og da jeg kom ud, stod der en fremmed dame, som spurgte om vej til børnehaven. 
Jeg blev simpelthen så flov over det sprog, vores elever lige demonstrerede. Jeg håber meget, I 
som forældre vil være med til at stoppe det sprog, vi er nødt til at trække på samme hammel. 
 

Terminsprøver: 
I år afholder vi prøve terminsprøver for eleverne i 8.-9. kl. i dansk den 18/1 og for eleverne i 7.-9. 
kl. er det matematik den 23/1.  
Vi afholder terminsprøverne for at vores elever skal få en fornemmelse for hvordan det er at sidde 
til en skriftlig eksamen.  
 
Kalender: 
8/12:  Jul i børnehøjde Klim kirke 

13/12:  Bestyrelsesmøde 
20/12:  Juleafslutning aften kl 17.30 

21/12:  Juleafslutning. 8.15-13.00. 
22/12-2/1:  Juleferie begge dag er inklusiv. 

3/1:  Morgensang i kirken 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  
 


