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Nyhedsbrev uge 45 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Vi har lidt svært ved at få armene ned på Klim Friskole. Vi havde en helt fantastisk Åben Skole 

i torsdags med rigtig mange gæster, de store elever gjorde det rigtig godt som værter både 
ved rundvisningen og i værkstederne, hvor de var gode til at tage gæsterne med ind. Vi havde 

besøg af rigtig mange potentielle nye elever, om de alle vælger Klim Friskole, ved jeg ikke, 
men det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at forældre giver sig tid til at undersøge, 

hvilken skole, de mener, er det bedste valg til deres børn. Når det er skrevet, håber vi 

naturligvis, at de fleste vælger Klim Friskole.  
 

Fredag tog vi afsked med Gitte. Det er svært at forestille sig Klim Friskole uden Gitte, hun har 
gennem mange år været med til at sætte sit præg på skolen og på mange elever. Men jeg er 

sikker på, vi andre kan løfte den tunge arv.  

 
Hilsen fra Gitte: 

Jeg vil gerne takke forældre og kolleger for godt samarbejde gennem mange år, tak for de 

flotte gaver og tak til dem, der mødte op til min afskedsreception.  
 

Kærlig hilsen 
Gitte 

 

Julebanko: 
Fredag den 30. november er det tid for det årlige bankospil på Klim Friskole. Vi åbner dørene 

kl. 14.30, hvor der er mulighed for at købe plader, amerikansk lotteri og nyde en kop kaffe 
med hjemmebag i Cafeen. For elever til og med 3. kl. er der arrangeret børnebanko i k-fag.  

Kl. 15.30 går spillene i gang. Vi håber at se jer alle sammen til nogle rigtig hyggelige timer, 

hvor der er mulighed for at vinde nogle rigtig fine gevinster.  
I er meget velkommen til at udbrede budskabet om julebanko, så vi kan få mange gæster. 

Inviter gerne naboer og bedsteforældre. 

 
Bod: 

På mandag sælger eleverne fra 7.-9. kl. lasagne og pølsehorn i boden.  
 

Halloween-koncert: 

I morgen skal eleverne fra 5.-6. kl. til Aalborg, hvor de skal høre en halloween-koncert med 
Aalborg Symfoniorkester. Koncerten foregår i Musikkens hus. Jeg er sikker på, eleverne får en 

rigtig god oplevelse. Eleverne skal medbringe madpakker i en turtaske.  
 

Bordtennis: 

Bordtennisbordene er kommet op, og vi har fordelt frikvarterene mellem eleverne i 3.-9. kl. 
Bordtennisbat og bolde sælges på lærerværelset til 50 kr. for et bat og 3 kr. for en bold.  

 

Efterlysning: 
Lone efterlyser syltetøjsglas og juleservietter. Syltetøjsglassene skal helst være uden etikette.  

 
Kalender: 

8/11: 5.-6. kl. til Halloween-koncert i Aalborg 

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

22/11: Kompetenceforum 
30/11: Blokdag med juleklipning 

 Elevspis-sammen  

Julebanko 
5/12: Morgensang i kirken 

13/12: Kompetenceforum 
17/12: Bestyrelsesmøde 
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19/12: Juleafslutning aften 

20/12: Juleafslutning i skoletiden. 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  
 


