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Nyhedsbrev uge 39 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Nyt fra bestyrelsen: 

Kære forældre.  
TUSIND TAK for hjælpen forrige lørdag til alle 

forældre og unge mennesker, som deltog i 
arbejdsdagen. Sikke meget vi kan nå 

sammen, når vi giver den en skalle alle 

sammen. Det er en fornøjelse at arrangere en 
sådan arbejdsdag, når vi får lavet så mange 

opgaver med et så super fint resultat. I aften 
(tirsdag) kommer der nogle forældre og maler 

hvid 2. gang på gangen, samt der er forældre, 

der skal have lagt lidt flere fliser ved vores 
affaldsområde, for at skraldefolkene kan køre 

med containerne. Så mange gange tak for 

indsatsen! 

PBV Helle Røge 

Digital opførsel: 
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at nogle af vores elever har en temmelig 

uhensigtsmæssig adfærd på internettet. Jeg har kontakt til en dame, som vi vil have til at 

komme og lave et oplæg for jer forældre. I forbindelse med at hun kommer og holder oplæg 
for jer vil eleverne modtage undervisning i emnet af skolens lærere.  

Men inden vi kommer til foredraget, er det vigtigt, at I viser interesse i, det liv jeres barn har 
på de sociale medier, at I kigger over skulderen af og til, og at I ikke er bange for at give jeres 

mening til kende, når I synes, der bliver overskredet en grænse. Jeg vil tro, det også er noget 

af det, der vil blive sagt til et foredrag for os voksne.  
 

Emneuge uge 41: 

I uge 41 har vi emneuge, hvor vi har besluttet os for at arbejde med kartofler. Eleverne fra 0.-
3. møder hver dag fra kl. 8.15-13.05. De store elever møder 8.15-13.50. Walther kører hjem 

kl. 14.00 hver dag i den uge.  
Mandag skal alle eleverne ud til Peter Jørgensen og samle kartofler op. Vi går derud og hjem 

igen. De skal have tøj på, så de kan kravle rundt i jorden den dag. De bliver beskidte, uanset 

om de har deres nyeste tøj på eller ej.  
De andre dage vil der hver dag blive serveret små smagsprøver på mad tilberedt med 

kartoflerne. Men det er ikke nok til, at eleverne kan blive mætte, så de skal have madpakke og 
drikkedunk med.  

  

Active Caring: 
Vi er blevet kontaktet af en organisation der hedder Active Caring. De udfører hjælpearbejde i 

Rumænien. Vi har fået nogle papkasser, som vi kan fylde med forskellige aflagte eller nye ting. 

Det kan f.eks. være malebøger, farveblyanter, legetøj (gerne brugt, men ikke defekt og ikke 
elektronik eller noget med batterier), huer, vanter, halstørklæder, uldne sokker, sæbe, 

shampoo, vaskeklude, tandpasta og tandbørste (de skal selvfølgelig ikke være brugte).  
Hvis I har noget, I gerne vil donere, kan I sende det med jeres børn i skole. Vi skal have det 

senest den 9. november, hvorefter vi pakker det i kasserne, pakker kasserne ind og afleverer 

det til en kontaktperson, som selv står for afleveringen i Rumænien.  
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Bod: 

Eleverne i 7.-9. kl. sælger pølsehorn i boden på 

mandag.  
 

Kalender: 

27/9: Opsamling skolefoto 
28/9: 0.-6. kl. Naturvidenskabsfestival på 

Bjerget. 
27-28/9:CK Lederkonvent 

8-12/10: Emneuge  

Uge 42: Efterårsferie 
25/10: Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl 

29/10: Teater med Bjerget Efterskole 
1/11: Åben skole 

1-2/11: Udskolingsarrangement. 

 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 


