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Nyhedsbrev uge 44 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Tiden flyver afsted lige nu. Skole-hjemsamtalerne er 

godt i gang, 2.-4. kl. havde i sidste uge, og i næste uge 
er det 5.-6. kl. og 7.-9. kl. Jeg har en del rundvisninger 

lige nu, det er dejligt, at der er opmærksomhed på vores 
skole. I morgen har vi Åben Skole, og jeg har en 

fornemmelse af, at der kommer en del gæster i år, om 

den fornemmelse holder, vil tiden jo vise, men der er 
flere, der mundtligt har tilkendegivet, at de kommer på 

besøg.  
0.-1. kl. har lavet en rigtig fin udstilling om Den 

kæmpestore pære. I skal give jer selv den oplevelse at 

gå forbi og kigge på den.  
Fredag tager vi afsked med Gitte, det bliver mærkeligt, 

for Gitte har godt nok været en stor del af Klim Friskole i 

mange år. I kan stadig nå at betale 10 kr. til gave til 
hende.  

0.-4. kl. havde en dejlig tur til Søstjernen i torsdags, de 
var glade for besøget, og vores elever hyggede sig med børnene derude. Det var en god 

oplevelse, og jeg tror, vi skal finde flere ting, vi kan samarbejde omkring, for de vil rigtig 

gerne.  
5.-6. kl. var i biografen for at se en fransk film. Det var en god oplevelse, og filmen var 

spændende.  
 

Trafikinformatør: 

Onsdag den 7/11 får eleverne i 7.-9. kl. besøg af René Holtebo, som er trafikinformatør. Vi har 
gennem en årrække haft tradition for, at han kommer og holder et oplæg for de store elever. 

Han plejer at kunne fange deres opmærksomhed, og han er rigtig god til på en seriøs måde at 

fortælle eleverne om sin skæbne.  
 

Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og en overraskelse.  

 

Kalender: 
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 

30/11: Julebanko 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 

Tudekartoflerne er blevet til Halloween kartofler 


