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Nyhedsbrev uge 2 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Godt nytår til jer alle sammen. Vi er godt i gang efter en dejlig juleferie. Det er skønt at 
begynde med en kort uge, der er overskuelig for alle børnene, helt ærligt kan de godt være 
rimeligt brugte i slutningen af en uge, når vi begynder en mandag efter ferien ;-) 
 
I fredags havde lærerværelset pædagogisk dag. Vi begyndte med at lave en brainstorm hver 
især på positive ting om vores elever, og op kom bl.a. disse ord: hjælpsomme, omsorgsfulde, 
tillidsfulde, harmoniske, gode til at tage imod nye elever, leger med mange forskellige - også 
på tværs af alder, aktive, er med på mange forskellige også skøre ting, kreative, giver mange 
knus også til hinanden og er nogle glade børn, det kan ikke lade sig gøre at være sur når man 
kommer på skolen og bliver mødt af glade smil. Det er livsbekræftende og skønt at se på, når 
vi indimellem synes, vi bøvler lidt vel meget.  
 

I dag har vi fejret Kristians fødselsdag med 
sang og 30 hurra-råb.  
 
Fællesspisning: 
Mandag den 21/1 kl. 18.00-ca 19.30 er der 
fællesspisning for alle elever, forældre og 
søskende. Forældrene i 5.-6. kl. laver mad 
til os alle. Menuen består af pasta og 
kødsovs. Det koster 25 kr. pr person. I skal 
melde jer til senest fredag den 18/1 enten 
på sms til en af os på skolen eller ved at 
sende en mail til kontoret.  
 
Fælles forældremøde med mødepligt: 
Tirsdag den 12/2 holder vi ”fælles” 
forældremøde for alle forældre og elever. 

Vi har fået Janne Schmidt Nielsen fra Den skæve Vinkel til at komme og holde et oplæg for 
både elever og forældre. For at ramme målgruppen har vi valgt, at hun skal lave to oplæg. Det 
ene begynder kl 16.30 og er færdig ca. kl 18.30, det oplæg er for elever og forældre i 0.-4. kl.  
Det andet er for elever og forældre i 5.-9. kl. og er i tidsrummet 19.00-21.00. 
Jannes oplæg dækker følgende:  

Kan du følge med i den digitale hverdag, som dine børn færdes hjemmevant i? 

Har du styr på hvad dine børn deler og med hvem? 
Oplever du at dit barn føler sig mobbet og udenfor fællesskabet? 
Føler du sig magtesløs overfor dit barns skærmforbrug? 
 
Hævnporno, digital mobning, bodyshaming, digitale børnelokkere, køb af narko på SnapChat er bare nogle 
af de begreber som vi dagligt læser om i nyhederne. 
 

Kom og få afmystificeret begreberne og få et indblik i dit barns digitale univers 
 

Få masser af POSITIV inspiration til: 
  
-hvordan I støtter jeres børn i at blive digitalt sikre. Hvordan I hjælper børnene via en god dialog omkring 
farer på nettet i forhold til pædofile, børnelokkere og andre, som har ondt i sinde. 
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-hvordan I støtter jeres børn i en digital kultur, hvor der kommunikeres i billeder og ord på kryds af mange 
platforme og i et omfang, som vi (næsten) ikke kan følge med i. Børnene skal støttes i at være sociale og 
inkluderende i forhold til venner og relationer. 
  
-hvordan I fortsat kan følge med i børnenes digitale liv – uden nødvendigvis at skulle hverken overvåge dem, 
eller bruge daglige timer på SnapChat. 
  
Aftenen vil blive et godt mix af inspirationsoplæg og livlig debat. 
 
Det er en oplægsholder, som vi faktisk bruger en del penge på, også på opfordring fra jer 
forældre, derfor er der mødepligt, og vi forventer, at alle hjem bliver repræsenteret, og hvis 
man har børn i begge grupper, deltager man selvfølgelig i begge oplæg.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. lasagne og pizza i boden. 
 
Arbejdsdag: 
Onsdag den 16/1 har 8.-9. kl. den første af to arbejdsdage, hvor de skal tjene 600 kr. til deres 
lejrskole i Berlin.   
Den anden arbejdsdag bliver mandag den 1. april.  
 
Sangaften: 
Tirsdag den 26/3 afholder vi den efterhånden traditionsomspundne sangaften på skolen. Vi 
begynder kl. 19.00 synger ca. 45 minutter, derefter kaffe og slutter af med at synge ca 30 
minutter til sidst. Kom og deltag, det er en rigtig hyggelig aften.  
 
Kalender: 
15/1: Anette kursus 
 CK ledermøde fra kl 12.00 
16/1: Præstebørn konfirmanddag 
 8.-9. kl. arbejdsdag 
22/1: Bestyrelsesmøde 
23-25/1: CK lederkursus 
31/1: Kompetenceforum 
5/2: 7.-9. kl i biografen 
6/2: Morgensang i kirken 
7/2: 0.-4. kl. i teater 
8/2: CK ledermøde 
12/2: Fælles forældremøde med 

MØDEPLIGT 
13/2: Bestyrelsesmøde 
16-24/2: Vinterferie 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


