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Nyhedsbrev uge 17 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Så er vi tilbage efter en dejlig påske med masser af godt vejr, jeg håber, I alle har nydt det 
rigtig meget. Vi er nu klar til at tage fat på den sidste del af skoleåret, og der er ikke ret meget 
tilbage L 
Fredag før påske havde vi Team Rynkeby Skoleløb, og jeg er ret imponeret over vores elever. 
De løb/gik tilsammen 300,5 km på en time, det er da ret godt. I har også ydet et godt stykke 
arbejde, der er blevet samlet i alt 5667 kr. ind på Klim Friskole, det, synes jeg, er rigtig flot. 
Tak for det.  
5.-9. kl. har i dag været til generalprøve på årets musicalforestilling på Bjerget Efterskole. De 
har opført Midt om natten, og det har efter sigende været en rigtig god oplevelse.  

 
Indvielse af parabelklit: 
I dag har vi haft besøg af Marianne Fisker, 
som er ansat i Jammerbugt kommune. Hun 
har forberedt eleverne til det besøg, vi skal 
gøre på fredag. Eleverne har hørt om den 
sjældne type af klitter, som kaldes parabelklit. 
Den findes kun 3 andre steder i Europa. 
Eleverne så en film, der viser hvordan 
området under Klim Bjerg ved Gammel 
Kongevej er blevet ryddet, så klittens form er 
blevet synliggjort for publikum. I kan se den 
på følgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=8--
4S_YIQcs 
 

På fredag skal hele skolen derud til indvielse af publikumsplatformen. Alle eleverne får 
udleveret en t-shirt, som de skal have på, og som er en gave fra Jammerbugt kommune. Vi 
går fra skolen kl. 12.00, indvielsen begynder kl. 13.00, og efter velkomsten skal vores elever 
sammen med eleverne fra Thorup Klim skole synge sangen Vi vil plante et træ. Derefter er der 
forskellige taler, og kl 13.45 afsluttes arrangementet ved Klim Bjerg. I er meget velkommen til 
at deltage i arrangementet eller hente jeres børn ved p-pladsen. Eleverne har fri, når vi er 
tilbage på skolen.  
 
Afsked med elever: 
Fredag før påsken tog vi afsked med Sølver og Ville, som er begyndt på Fjerritslev skole. Vi 
ønsker begge held og lykke fremover.  
 
Konstituering: 
Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse konstitueret sig med Mille Sundstrup som ny 
formand, Frederik Røge Holm fortsætter som næstformand, Arendse Dahlstrøm-Kronborg er 
sekretær og Allan Rægaard er kasserer.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn, pizzasnegle og boller.  
 
Koncert med ”Vi bygger en raket”. 
Onsdag den 1. maj får vi besøg af et jazzband fra Sverige, der hedder ”Vi bygger en raket”. 
Laura Kjeldsen, som er tidligere elev på Klim Friskole, spiller saxofon i bandet. Det bliver rigtig 
fedt at opleve en tidligere elev komme og optræde for os. Koncerten begynder kl. 12.30, og 
jeg regner med, den er slut kl. 13.00. I er velkommen til at komme og lytte med, hvis I har 
muligheden.  
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Idrætsdag: 
Torsdag den 9. maj skal eleverne i 4.-6. kl. deltage i idrætsdag på Vedsted Friskole. De kører 
med Walter fra skolen kl. 8.15 og er tilbage ca. kl. 13.45, hvorefter de har fri og Walter kører 
eftermiddagsruten. Eleverne skal have tøj på efter vejrudsigten og som de kan bevæge sig i 
samt medbringe en god madpakke og drikkedunk.  
 
Udskolingsarrangement og informationsmøde vedr. Berlin: 
Mandag den 13. maj har eleverne i 7.-9. kl. årets sidste udskolingsarrangement. De skal til 
Klim Strand Camping, hvor vi skal i badeland. Når vi har badet et par timer har eleverne 
mulighed for at købe en is, hvis de har penge med. Kl. 17.00 vil vi gerne hentes på 
campingpladsen og køres hjem til skolen, hvor eleverne i 8.-9. kl. samt deres forældre skal 
have et kort informationsmøde om lejrskolen til Berlin. Dette møde regner jeg med er færdig 
senest kl. 18.00. 
 
Fernisering i Fjerritslev Kino: 
Mandag den 13. maj er vi inviteret til fernisering i Fjerritslev Kino. Nogle af eleverne har været 
med til at lave noget kunst i dagene op til påskeferien, og i dag er 0.-1. kl. gået i gang med at 
lave noget kunst om de ostevoksfigurer, de andre har lavet. Det skal alt sammen udstilles i 
Kino i maj måned. Ferniseringen begynder kl. 18.15 og varer en lille times tid.  
 
Kalender: 
25/4: Skolehjemsamtaler i 0.-1. kl.  
1/5:  Morgensang i kirken 
 Koncert med ”Vi bygger en raket” 
3/5: 7.-9. kl. undervisning i Klim Kalkovn. 
4.+5./5: CK til Landsmøde i Friskoleforeningen 
9/5: 4.-6. kl. til Idrætsdag på Vedsted Friskole 
 Kompetenceforum. 
13/5: Udskolingsarrangement 
 Infomøde vedr. Berlinlejrskole 
 Fernisering i Fjerritslev kino. 
20-24/5: Lejrskoleuge 
27/5: Blokdag 
28/5: CK ledermøde 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


