Nyhedsbrev uge 9
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Vi læser og læser og læser. Læseemneugen er skudt i gang og de første to dage er der læst
7478 sider af eleverne på Klim Friskole. Det er da rigtig godt gået. Til morgensang har vi et
søjlediagram, som viser, hvor mange sider eleverne har læst. Søjlediagrammet går til 20.000,
og jeg kan ikke lade være med at tirre eleverne lidt og sige til dem, at jeg er sikker på, at de
ikke får læst 20.000 i alt. Jeg håber, det kan anspore dem lidt J
Udover diagrammet har vi hver dag elever, der holder et lille oplæg om det, de har læst eller
lært den forgående dag. Jeg er dybt imponeret over, at de stiller sig op foran hele skolen og
fortæller. Det er rigtig godt, og det er også en virkelig god læring for eleverne, både for dem,
der holder oplægget, men så sandelig også for resten, der skal sidde og lytte. Og det at lytte
er endnu en ting, som eleverne er helt vildt gode til. Jeg er helt vildt glad for og stolt over den
ro og respekt, der er blandt eleverne, når nogle af deres kammerater står foran dem og
fortæller, nogle gange om noget som overhovedet ikke interesserer tilhørerene en tøddel, men
de gør det sindssygt godt J.
Når vi så yderligere bliver belønnet med følgende kommentar: “Det er jo spændende det her, jeg

troede jo, det ville blive så skrækkeligt”, er det bare totalt fedt at være ansat på Klim Friskole.

Maratonlæsning:
I morgen går det løs med maratonlæsning. Vi sætter
stafetten i gang kl. 8.20, hvor 4 elever bliver sendt ned for
at læse i læsehulen. Her skal de læse i 20 minutter,
hvorefter de bliver afløst af 4 nye læsere, og sådan kører vi
så de næste 24 timer.
Det betyder jo så også, at vi skal have eleverne til at være
her på skift. De møder efter nedenstående skema.

Klassetrin

Mødetid torsdag

Mødetid fredag

0.-1. kl.

8.15-16.00

8.15-13.05 (fastelavn)

2.-4. kl.

8.15-18.00

8.15-13.05 (fastelavn)

5.-9. kl

8.15-13.50+18.00-0.00

0.00-8.30

Fastelavn:
Eleverne i 0.-4. kl har fastelavn fredag og møder udklædte.
Bod:
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pastasalat og en overraskelse i boden.
Kalender:
28/2-1/3: Maratonlæsning.
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1/3:
5/3:
6/3:

Fastelavn 0.-4. kl.
AL kursus
Morgensang i kirken
Kompetenceforum
11-12/3: Skole-hjemsamtaler i 7.-9. kl.
13/3: Blokdag matematik
14/3: AL kursus
20/3: Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl.
21/3: CK ledermøde
28/3: Skolehjemsamtaler 0.-1. kl.
CK læsevejledermøde
2/4: Skolehjemsamtaler 5.-6. kl.
3/4: Morgensang i kirken
4/4: Kompetenceforum
8/4: Bestyrelsesmøde
11/4: Generalforsamling
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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