
 

 
 

      klim-friskole.dk               13. juni 2018 - side 1 af 2 

Nyhedsbrev uge 24 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Tiden flyver afsted, og om ikke ret lang tid er der forsvundet endnu et skoleår. Vi mangler 

stadig at få fuldstændig styr på personalesituationen for næste skoleår, men så snart det er på 
plads, går vi i gang med fagfordeling og skemalægning, og måske er I så heldige, at I kan få 

det nye skema med hjem til skoleafslutningen.  
 

I mandags var eleverne fra 0.-1. kl. i Amtoft sammen med førskolegruppen. De havde en 

rigtig god tur, og de var godt gennemblæste, da de kom tilbage på skolen medbringende stort 
set alt i muslingeskaller, krabbekløer mv.  

 
Velkommen: 

I mandags tog vi imod en ny elev Harald 

Kronborg i 0 kl. Harald kommer fra 
Slettestrand, hvor han bor sammen med sine 

forældre Arendse og Jacob og sine søskende. 

Vi byder jer alle hjertelig velkommen og ser 
frem til samarbejdet med jer.  

 
Næste skoleår og ansættelser: 

Sidste onsdag havde vi ansættelsessamtaler 

for at finde en afløser for Helle, og jeg er 
rigtig glad for at kunne fortælle, at vi har fået 

ansat en rigtig sød og meget dygtig dame, 
Lone Meng. Lone kommer fra Frøstrup, har 

arbejdet som børnehaveklasseleder i mange 

år og er netop nu ved at afslutte 
linjefagsuddannelsen i dansk. Jeg er sikker på, at Lone er en rigtig god erstatning for Helle.  

Selvom vi endnu ikke har personalet helt på plads for næste skoleår, har vi besluttet, hvordan 

samlæsningerne næste år ser ud.  
De kommer til at være, som følger: 0.-1. kl., 2.-4. kl., 5.-6. kl. og 7.-9. kl. Hvem der bliver 

klasselærer i hvilke klasser, har vi endnu ingen ide om.  
 

Klasselærerdage: 

Mandag den 25. juni og tirsdag den 26. juni har vi klasselærerdage. Hvad indholdet bliver for 
dagene, får I mere at vide om fra klasselærerne. Eleverne fra 0.-3. kl. møder fra 8.15-13.05 

begge dage, og eleverne fra 4.-9. kl møder begge dage fra kl 8.15-13.50. Walther kører hjem 
kl 14.00 tirsdag.  

 

Oprydning i kasser og derhjemme: 
I forbindelse med afslutningen af skoleåret vil vi gerne, at I 

gennemgår elevernes skokasser og rum, så I får fjernet 

pinde, sten og for småt tøj. Ligeledes synes jeg, det vil være 
en god ide, at I tager huer og vanter med hjem, jeg tror, der 

går et stykke tid, inden vi får brug for det igen ☺ 
Ligeledes vil vi gerne, at I lige tager et tjek rundt derhjemme 

og sørger for at få sendt de skolebøger, Amtscentralbøger 

eller biblioteksbøger I måtte finde med eleverne i skole.  
 

Fremlysning: 
Vi har fundet henholdsvis et par sollbriller og en mobiltelefon, 

se billedet. Begge dele kan afhentes på kontoret. Telefonen 

er en Huawei og er i et hvidt cover. Den skal kunne låses op, 
før den bliver udleveret.  
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Kalender: 

15/6: Forældre p-vagt til traktortræk 

25+26/6: Klasselærerdage 
26/6: Sundhedsplejerske til 1. og 3. kl.  

27/6: Dimission (Afgangselever husk tilmelding) 

 Afslutning 
28/6: 7. kl. møder ind til rengøring 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  
 


