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Nyhedsbrev uge 11 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Der er bare nogle dage, hvor det er fuldstændig fantastisk at være skoleleder på Klim Friskole. 

Sådan en dag havde jeg i fredags, hvor vi havde aktivitetsdag for Søstjernen, Klim 
Fribørnehave og 0.-1. kl. Alle vores elever gjorde det fantastisk godt, de store havde 

fuldstændig styr på aktiviteterne og på at følge gæsterne rundt. Alle de andre elever var helt 
fantastiske værter, de var hensynsfulde og meget opmærksomme på, at de var med til 

at ”sælge” skolen. De forældre, der var her blev taget godt imod og vi havde nogle gode 

snakke med dem. Jeg var bare så glad, da jeg tog hjem fra skole ☺ 
 

Nu er vi så klar til de næste arrangementer musical og sangaften, det glæder vi os til.  

 
Musicalpremiere: 

Torsdag aften kl. 18.30 er alle forældre og søskende inviteret til premiere på årets 
musical ”Ronja Røverdatter” Efter forestillingen vil der være kaffebord serveret af forældrene i 

8.-9. kl. Når eleverne er færdig med at få sodavand er der fri leg for dem. Det har været 

traditionen, at de går udenfor og leger mørkegemme, så sørg lige for, at de har tøj og sko 
med, så de kan komme ud.  

Bedsteforældre er velkomne om formiddagen, hvor der er generalprøve kl 10.00. Efter 
generalprøven er der kaffe og rundstykker til vores gæster.  

 

Skole-hjemsamtaler: 
Forårets skole-hjemsamtaler er blevet fastlagt. De løber af stablen følgende dage: 

0.-1. kl 17. april 

4.-6. kl 17. april 
2.-3. kl 19. april 

7.-9. kl 24. april 
 

Bod: 

Der er ingen bod på mandag pga. musical. 
 

Lockout: 
Vedhæftet dette nyhedsbrev er der en orientering om konflikten i forbindelse med 

overenskomstforhandlingerne.  

 
Kalender: 

15/3: Sangaften kl. 19.00-21.00 
15-23/3: Musicalemneuge 

22/3: Musical premiere 

24/3-2/4: Påskeferie 
4/4: Morgensang i kirken 

 Bestyrelsesmøde 

10/4: Generalforsamling 
12/4: 7. kl. konfirmanddag 

 8.-9. kl arbejdsdags 
16/4: Kompetenceforum 

17/4:  Skole-hjemsamtaler 0.-1. kl. 

 Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl. 
19/4: Skole-hjemsamtaler 2.-3. kl. 

23/4: Blokdag 
24/4: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 

 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  


