
 

 
 

      klim-friskole.dk               21. november 2018 - side 1 af 2 

Nyhedsbrev uge 47 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

I mandags var jeg til en netværksdag om karakter- og prøvefri skole. Dagen er arrangeret af 

Dansk Friskoleforening, og der deltager mange karakter- og prøvefri skoler, som vi kan vende 
vores erfaringer med, men det, der næsten er mest interessant, er, at der også deltager nogle 

skoler, som anvender både karakterer og prøver, men som har et ønske om at blive karakter- 
og prøvefri. De skoler bokser med modet til at springe ud i det at være især prøvefri, jeg 

håber og ønsker for dem, at de tør tage springet, for det giver rigtig meget mening for mig, at 

vi ikke putter vores elever ind i kasser med tal på, at vi underviser i det, der giver mening for 
den enkelte lærer i stedet for at bruge tiden på teaching to the test, og at vores elever er 

til ”eksamen” hver gang de stiller sig op foran andre og enten fortæller eller fremlægger for 
resten af skolen eller klassen og ikke bare én gang om året.  

Når det så er sagt, kan det godt være, at vi vælger at ændre på det vi gør i især 9. kl., men 

kun hvis det er til det bedre ☺ 
 

Nyt fra bestyrelsen: 

Tak for alle de dåser, I har afleveret til 
skolen. De vil snarest blive fragtet til Nibe. 

Spændende, hvad det kan indbringe af 
økonomi. Det er vigtigt, at når I afleverer 

dåserne, at de leveres i gennemsigtige 

sække. TAK. 

Vi sælger igen i år juletræer - vi bringer dem 

ud og henter igen efter jul. Se yderligere på 

vedhæftet annonce. Det vil også være 
muligt at købe et juletræ til julebanko. Alle 

juletræerne er doneret af Røge Holm 

Skovbrug.  

PBV Helle Røge 

Sprog og opførsel: 
Dette afsnit har der været stor diskussion om, hvorvidt jeg skulle skrive i ugebrevet, men jeg 

gør det, dels fordi der bliver en ændring i vores fremgangsmåde og dels fordi jeg ved, at 
mange af jer, der ikke er berørt af nedenstående, har børn der kommer hjem og fortæller om 

det til jer, og I skal vide, at vi gør noget.  

Vi har det sidste stykke tid oplevet, at nogle af vores elever har en total mangel på respekt for 
de voksne på Klim Friskole. De tror, de kan tillade sig at kalde os klaphat og det, der er værre, 

og de beder os blande os udenom. Det vil jeg ikke acceptere, og fremadrettet bliver det sådan, 
at vi ringer til jer og beder jer hente jeres børn. Jeg ved godt, I har et arbejde at passe, og at 

det sandsynligvis ikke passer jer specielt godt at skulle hente et barn på det tidspunkt, men 

det skal stoppes, det håber jeg, I har forståelse for.  
 

Varmt tøj: 

Jeg skrev det i sidste uge, det skete der ikke så meget ved, så nu skriver jeg det igen. 
Eleverne skal have varmt hensigtsmæssigt tøj med hver dag, da de skal ud i minimum et 

frikvarter hver dag. Der er koldt derude, og de kommer og klager over, at de fryser, og med 
en tynd jakke, t-shirt og hverken hue eller vanter kan jeg godt forstå dem.  

 

Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7-9. kl. pølsehorn og, som en af eleverne sagde: ”Luftfrikadeller 

og skysovs.” 
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Studievejlederaften: 

På tirsdag den 27/11 kl. 19-21 er der studievejlederaften for eleverne i 8. og 9. kl. Der 

kommer en masse forskellige ungdomsuddannelser og fortæller om deres uddannelse. Jeg vil 
gerne opfordre elever og forældre i at deltage i denne aften.  

 

Arbejdsdag 8.-9. kl.  
I forbindelse med 8.-9. klasses lejrskole, skal eleverne selv tjene 600 kr. Det får de fri i to 

dage til. Så de har 2 arbejdsdage, hvor de har mulighed for at finde et job, hvor de kan tjene 
de penge, de skal komme med. Den første arbejdsdag i dette skoleår bliver onsdag den 19/1. 

Det vil være en god ide, at eleverne i 8. og 9. kl. allerede nu går ud og forsøger at finde noget 

arbejde. Vi melder den næste ud, så snart vi har fået den fastlagt.  
 

Juletraditioner: 
Vi nærmer os med hastige skridt december måned. I den forbindelse er der på Klim Friskole 

mange traditioner, som vi også i år vil holde i hævd. En af dem er traditionen med at trække 

pakker fra sækken. Derfor skal de elever, der ønsker at deltage i denne tradition, aflevere en 
pakke til en værdi af 20 kr. Det må ikke være noget spiseligt. Vi går i gang mandag den 3. 

december, så hvis man vil være med fra starten, skal vi have pakken senest der. 

 
Kalender: 

22/11: Kompetenceforum 
27/11: Studievejlederaften for 8.-9. 

kl.  

30/11: Blokdag med juleklipning 
 Elevspis-sammen  

Julebanko 
5/12: Morgensang i kirken 

13/12: Kompetenceforum 

17/12: Bestyrelsesmøde 
19/12: Juleafslutning aften 

20/12: Juleafslutning i skoletiden. 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 


