
 

 
 

      klim-friskole.dk               6. februar 2019 - side 1 af 2 

Nyhedsbrev uge 6 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Det er gråt, trist og enormt vådt udenfor, 
men alligevel føles det, som om foråret er 
lige om hjørnet især en dag, som i går, hvor 
solen skinnede. Men jorden er frossen, og 
sneen smelter og bliver til vand, som ligger 
sig i kæmpe vandpytter ovenpå isen. I går 
havde vi flere elever, der dyrkede 
vinterbadning med det resultat til følge, at 
de var våde fra inderst til yderst. I dag har 
eleverne fået besked på at holde sig fra 
pytterne, men helt ærligt, børn og vand!!!  
Så vi vil gerne indtrængende bede jer sørge 
for, at jeres børn har rigeligt med skiftetøj 
og gummistøvler heroppe.  
 
Aalborg teater: 
Eleverne i 0.-4. kl. skal i morgen i Aalborg teater, hvor de skal se årets skoleforestilling 
Fyrtøjet. Eleverne skal alle medbringe en god madpakke, drikkedunk og turtaske. Se 
ugebrevet fra uge 4 mht. hjemkomsttidspunkt.  
 
Emneuge faglig læsning: 
Efter vinterferien vil vi fra mandag morgen til fredag morgen afholde emneuge om faglig 
læsning. Alle eleverne møder hver dag fra kl. 8.15-13.50. Vi begynder hver dag med 
morgensang, som vi plejer, dog udvider vi den lidt, idet de forskellige grupper skal fremlægge 
noget af det, de arbejder med for resten af skolen. 
Eleverne skal arbejde i følgende grupper og med følgende lærere: 
0.-1. kl. – Lone 
2.-3. kl. – Anette 
4.-5. kl. – Marie 
6.-7. kl. – Søren 
8.-9. kl. Kristian. 
Målene med emneugen er: 

• Eleverne skal lære forskellige strategier til, hvordan de angriber en faglig tekst i alle fag. 
• Eleverne i 4.-9. kl. skal arbejde med at forholde sig kritisk til en kilde. 
• Eleverne skal læse mange bøger 
• Eleverne skal lave et produkt, som viser, de har anvendt den viden, de har opnået gennem 

læsning.  
 
Torsdag afslutter vi med maratonlæsning, hvor vi i et døgn har elever, der læser konstant 
også om natten.  
Eleverne fra 0.-1. kl. skal blive her efter skoletid og indtil kl. 16.00. Eleverne fra 2.-4. kl. skal 
også blive her efter skoletid, men de skal holde stafetten i live indtil kl. 18.00, hvor de bliver 
afløst af eleverne fra 5.-9. kl. som skal overnatte på skolen. Eleverne fra 5.-9. kl. skal have 
spist aftensmad, når de kommer på skolen.  
De skal medbringe liggeunderlag, sengetøj og toiletsager.  
Fredag morgen kører Walther eleverne fra 5.-9. kl. hjem kl 8.30, når vi har afsluttet 
maratonlæsningen. De har således fri fredag.  
 
Fastelavn: 
Fredag den 1. marts, den dag vi afslutter maratonlæsning, holder vi fastelavn for eleverne i 0.-
4. kl. Eleverne møder udklædte fra morgen af, og Lone og Anette laver forskellige 
fastelavnslege og slår katten af tønden sammen med dem. Fredag har eleverne fra 0.-4. kl. fri 
kl. 13.05. 
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1. kl. skolesygeplejerske: 
Tirsdag den 26. februar skal eleverne i 1. kl. til skolesygeplejerske. Eleverne får seddel med 
hjem på fredag. 
 

 
 
Bogbus: 
Bogbussen er flyttet til torsdag i 
denne uge. Så husk at sende 
bøgerne med eleverne i skole i 
morgen.  
 
Kalender: 
7/2: 0.-4. kl. i teater 
8/2: CK ledermøde 
12/2: Fælles forældremøde 
med MØDEPLIGT 
13/2: Bestyrelsesmøde 
16-24/2: Vinterferie 
25/2-1/3: Emneuge 
1/3: Fastelavn 0.-4. kl.  
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

0.-1 kl. har arbejdet med Fyrtøjet 


