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Nyhedsbrev uge 41 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Kartofler, kartofler, kartofler. Eleverne samlede helt vildt mange kartofler i mandags. Alle fik 

en pose med hjem. De har lavet mad med kartofler de sidste par dage og skal igen i morgen, 
men alligevel tror jeg, der er så mange tilovers, at de kan få en pose med hjem på fredag 

igen. Det er helt vildt.  
 

Efterlysning: 

Marie efterlyser gamle ugeblade, som hun skal bruge i 
k-fag. Så saml gerne til os og send med børnene i skole.  

 
Emneuge: 

I morgen skal 7.-9. kl. i køkkenet for at lave 

smagsprøver af kartofler. I den forbindelse vil vi gerne 
låne nogle vaffeljern. Så hvis I vil låne ud, må I gerne 

sende med børnene i morgen, så sørger vi for de får 

dem med tilbage igen i morgen.  
På fredag skal vi lave forskellige aktiviteter. En af 

aktiviteterne er kartoffelskrælning, vi kommer til at 
mangle kartoffelskrællere, så vil I ikke være søde at sende en med jeres barn i skole? Sørg 

lige for enten at sætte eller skrive navn på, så I får den rigtige hjem igen ☺. 

Fredag bliver en dag fuld af fysiske aktiviteter, derfor skal eleverne have tøj på som de kan 
bevæge sig i og være aktive i.  

 

Folder: 
Eleverne får den nye folder med telefonnumre mv med hjem i dag. Pga. den nye 

persondataforordning må vi ikke udveksle informationer med Klim Fribørnehave og 
Vuggestuen længere, derfor er børnehavens børn ikke med i folderen længere.  

 

Åben skole: 
Torsdag den 1. november deltager vi i lighed med tidligere i Åben skole arrangement. Vi har 

åben skole fra kl 16.00-17.30, hvor der står en flok store elever klar til at give en rundvisning 
til de gæster vi får. Når rundvisningen er forbi, vil der være orientering til forældrene og 

børnene vil få mulighed for at deltage i de værksteder, der er i gang med eleverne fra 7.-9. 

kl., som har udskolingsarrangement denne dag.  
De kommende skolestartere fra Fribørnehaven og fra Søstjernen i Hjortdal vil blive inviteret til 

et lille skolestartsarrangement. 
Hvis I kender nogle, der har snakket om Klim Friskole, er I meget velkomne til at gøre 

opmærksom på Åben Skole, der vil være elever, der kan vise rundt, det behøver ikke kun 

være kommende skolestartere, alle er velkomne.   
 

Udskolingsarrangement: 

I forbindelse med Åben skole har eleverne i 7.-9. kl. udskolingsarrangement. De bliver på 
skolen efter skoletid og deltager i Åben skole arrangementet som rundvisere og med andre 

opgaver. Når Åben skole er slut fortsætter udskolingsarrangementet med aftenhygge og 
overnatning.  

Eleverne har skolefri dagen efter og kan hentes fra kl. 7.00. Friskolebussen kører ruten med 

eleverne hjem, når Walther har afleveret kl 8.10, giv lige lyd, hvis I ikke vil benytte bussen om 
morgenen den dag. Eleverne bliver sendt hjem uden morgenmad. 

Er der et par forældre, som vil bage boller eller en kage til eftermiddags- og aftensservering?  
 

De skal medbringe liggeunderlag, sengetøj, toiletsager, hyggetøj og godt humør. 

 
Bod: 

Mandag efter efterårsferien sælger eleverne i 7.-9. kl. pastasalat og en overraskelse i boden.   
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Sangaften: 

Jeg er i samarbejde med Jørgen Henrik ved at arrangere en sangaften, hvor hovedvægten af 

sange bliver Kim Larsen sange, men vi vil også blande nogle efterårssange ind i det. Derfor vil 
vi gerne invitere jer til en sangaften på skolen tirsdag den 23. oktober. Vi begynder kl. 19.00 

og synger ca. 45 minutter, får kaffe og slutter af med at synge en halv times tid. Jeg håber, 

der er nogle af jer, der har tid og lyst til at komme forbi og synge en masse af Kim Larsens 
dejlige sange sammen med Jørgen Henrik og mig.  

Af hensyn til kaffen vil jeg gerne have en tilbagemelding med antal af deltagere.  
 

Afskedsreception: 

Den 1. november stopper Gitte helt med at arbejde. I den forbindelse vil vi gerne give jer 
forældre mulighed for at komme forbi og ønske hende held og lykke. Derfor indbydes I hermed 

til afskedsreception fredag den 2. november kl. 15.00-17.00. Af hensyn til serveringen vil vi 
gerne have en tilbagemelding om, hvorvidt og hvor mange I kommer.  

 

Kalender: 
Uge 42: Efterårsferie 

23/10: 0.-4. kl. i biografen 

 Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl.  
 Sangaften kl 19-21 

25/10: Kompetenceforum 
0.-4. kl. til Søstjernen i Hjortdal 

5.-6. kl i biografen 

Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl 
29/10: Teater med Bjerget Efterskole 

1/11: Åben skole 
1-2/11: Udskolingsarrangement. 

5/11: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.  

6/11: Skole-hjemsamtaler 5.-6. kl. 
 Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 

7/11: 7.-9. kl. besøg af trafikinformatør 

13/11: Skole-hjemsamtaler 0.-1. kl 
14/11: Bestyrelsesmøde 

22/11: Kompetenceforum 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 


