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Nyhedsbrev uge 27 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

I onsdags havde vi en dejlig afslutning med de 12 afgangselever. De havde arrangeret 

underholdning for hele skolen, og vi voksne indgik som en del af denne underholdning. 
Underholdningen sluttede med en fodboldkamp med de voksne mod afgangseleverne, vi havde 

pga. skader i lærerstaben været nødt til at indkalde forstærkning, og ved hjælp af VAR-
systemet lykkedes det den totalt upartiske og meget retfærdige dommer Jette Jensen at 

afsløre alle de svinestreger, eleverne lavede. Resultatet blev meget overraskende 3-3 ☺ 

 
Onsdag aften tog vi afsked med 13 familier, de 12 familier er afgangselever mens den 13. 

familie er Kaya og Andreas Kjeldsen, som skal begynde på Toppedalskolen tættere på deres 

hjem efter sommerferien. Vi håber, I alle får det godt fremover, og at vi får lov til at høre lidt 
fra jer fra tid til anden.  

 
Skema: 

Med dette nyhedsbrev er der vedhæftet skema for næste skoleår. Følgende lærere gemmer sig 

bag initialerne: AL – Anette, CK – Charlotte, JA – Jette Agesen, JJ – Jette Jensen, KP – 
Kristian, LM – Lone, MS – Marie og ST – Søren. 

Da vi synes, at 4. kl. har en alder, hvor de har brug for lidt flere udfordringer i idræt, har vi 
besluttet, at de skal have idræt sammen med 5.-9. kl., derfor er der et skema, der hedder 4. 

kl. for sig selv, de forsætter dog i alle andre fag i samlæsning med 2.-3. kl.  

 
Bustider: 

Jeg har sendt en undersøgelse ud, hvor I skulle melde tilbage, hvorvidt jeres barn/børn skal 

med bussen efter sommerferien. Walther går nu i gang med at lave en ny busplan. Den 
endelige plan sender vi ud sammen med det første nyhedsbrev i ugen op til skolestart.  

 
Skolestart: 

Efter en dejlig og solrig ferie mødes vi igen mandag den 13. august. 

 
0.-1. kl. møder sammen med deres forældre kl. 16.00. 

Alle andre møder mellem 17.30 og 18.00, hvor vi begynder at spise. I er velkommen til at 
tage søskende med til fællesspisning.  Yderligere info kommer i begyndelsen af august.  

 

 
Med venlig hilsen – og god sommer til jer alle 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 


