
 

 
 

      klim-friskole.dk               30. januar 2019 - side 1 af 2 

Nyhedsbrev uge 5 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Så kom sneen endelig, og jeg kan godt sige jer, at eleverne nyder den. Der bliver kælket til 
den store guldmedalje, og eleverne kommer ind til timerne med røde kinder. Det er så 
lækkert. Der er naturligvis nogle uheld af og til, og især isen er lumsk lige nu. Vi har oplevet, 
at benene er forsvundet under nogle af eleverne med det resultat, at de falder bagover og 
knalder hovedet i jorden. Så vi opfordrer dem til at være forsigtige og ikke mindst at tage 
hensyn til hinanden.  
 
Til morgensang snakker vi om løst og fast. Mandag vendte vi kort verdensmesterskabet i 
håndbold og brugte en del tid på weekendens snevejr og snemandsbyggeri. Tirsdag fortalte 
jeg om, et indslag jeg havde set i nyhederne mandag aften om, at tonen i det offentlige rum 
er blevet hårdere. I sidste uge havde vi Erik den Røde og Leif den Lykkelige oppe at vende. Vi 
har snakket om, hvorfor det er inde midt i landet der er koldest og hvorfor DYBvad ofte er det 
koldeste sted i Nordjylland. Alt sammen en del af elevernes dannelse, både den personlige 
men også den demokratiske. 

 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. 2 
gange overraskelser i boden.  
 
Generalprøve Thorup/Klim skole: 
I morgen torsdag er vi inviteret til 
generalprøve på Thorup-Klim skoles 
skuespil. Vi går fra skolen ved 11.30-tiden 
og er færdige deroppe, så vi er tilbage til 
kl. 14.00.  
 
Morgensang i kirken: 
Onsdag den 6. februar er der morgensang i 
kirken, I er meget velkommen til at 
deltage, hvis I har mulighed.  

 
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. 
Hvis I vil vide mere om oplægget, kan I finde det i ugebrevet fra uge 2.   

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. Af hensyn til kaffen 
skal jeg bruge en tilbagemelding med antallet af deltagere, jeg mangler stadig at høre fra 
mange familier.  
 
Kalender: 
31/1: Kompetenceforum 
 Generalprøve på Thorup-Klim skole.  
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 
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16-24/2: Vinterferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


