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Nyhedsbrev uge 13 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi har i dag haft besøg af Ida Madsen, som fortalte om hendes ture med Team Rynkeby til 
Paris. Det var spændende og lærerigt for eleverne at høre om, og jeg synes, det er fedt at 
høre, hvordan sådan et foredrag rammer eleverne på forskellig måde afhængig af alder.  
 
Torsdag den 4/4 har vi sangaften som jeg har beskrevet tidligere. Jeg modtager meget meget 
gerne flere tilmeldinger.  
 

Team Rynkeby: 
Vi deltager igen i år i Team Rynkeby Skoleløbet. 
Der er med i dette nyhedsbrev vedhæftet et 
informationsbrev om, hvordan man donerer mv. 
Alle eleverne har i dag fået en sponsorseddel 
med hjem. Meningen er, at de finder sponsorer, 
som vil give et beløb. Beløbet indbetales via 
mobile pay på nummeret 200707, som er Klim 
Friskoles unikke mobile pay nummer hos Team 
Rynkeby. Sponsoren udfylder et sponsormærket 
UDEN beløb, og eleverne medbringer 
sponsormærkaterne i skole, hvor de bliver sat op 
på en ”sponsorvæg”. Det skal illustrere at hele 
Klim Friskole er sammen om at hjælpe.  

 
Mobiltelefoner: 
Indtil nu har vi haft den ordning, at eleverne i 4.-9. kl. om torsdagen får udleveret deres 
mobiltelefon, inden de går til idræt. Men det ændrer vi fra denne uge, så eleverne skal med 
tilbage på skolen efter telefonerne. Denne ændring skyldes flere ting. Der har den sidste 
stykke tid været skrevet en del i pressen om forkert brug af mobiltelefoner i 
omklædningsrummene, og jeg synes ikke, der skal være nogle elever på Klim Friskole, der 
skal være nervøse for at blive taget billeder eller video af under omklædning og bad, så inden 
vi oplever det, har vi altså valgt at handle på det. Desuden gør vi det også, fordi vi oplever, at 
eleverne er mere koncentrerede om, hvad der står på deres skærm, end hvad der sker i 
trafikken, når de går op i hallen.  
Eleverne går sammen op i hallen, og Walter henter alle i hallen og tager dem med tilbage, som 
han har gjort hele tiden. Eleverne kan derefter tage hjem.  
 
Afsked: 
I fredags tog vi afsked med Ida og hendes forældre Lone og Lars. De flytter til Langholt. Vi 
siger tak for samarbejdet til jer alle og ønsker jer held og lykke fremover.  
 
8.-9. kl. arbejdsdag: 
På mandag har eleverne i 8. og 9. kl. arbejdsdag, så de har mulighed for at tjene de sidste 
penge til deres Berlintur. Så det er nu I har muligheden for at få luget hækken, gjort haven 
så-klar og gjort forårsrent i huset.  
 
Kunstdage: 
I maj måned skal vi udstille i Kino i Fjerritslev. Derfor har vi besluttet at lave to alternative 
dage, hvor vi skal have lavet ting til udstillingen. Eleverne får selv mulighed for at vælge, om 
de vil være med i kunstprojektet, eller om de vil have en affalds- og havedag, hvor de bl.a. 
skal ud og samle affald. Det bliver torsdag og fredag op til påskeferien, vi laver alternative 
dage. Fredag skal alle løbe Team Rynkeby Skoleløb fra kl. 10.30-11.30. 
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Generalforsamling: 
Der er med dette nyhedsbrev vedhæftet en invitation til generalforsamlingen. Sørg lige for at 
få meldt tilbage vedr. deltagelse.  
 
Bod: 
I næste uge sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og lasagne i boden.  
 
Kalender: 
1/4: 8.-9. kl. arbejdsdag 
2/4: Skolehjemsamtaler 5.-6. kl.  
3/4: Morgensang i kirken 
4/4: Kompetenceforum 
  Sangaften 
5/4: CK ledermøde 
8/4: Bestyrelsesmøde 
11/4: Generalforsamling 
15.-22/4: Påskeferie 
25/4: Skolehjemsamtaler i 0.-1. kl.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


