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Nyhedsbrev uge 19 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vores bålhytte er ved at tage form, Walter 
har med hjælp fået rejst stolperne, lagt 
remmen og spærene er sat op. Vi glæder os, 
til den er færdig og klar til brug.  
 
Nyt fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen har afholdt sit første 
bestyrelsesmøde, hvor Mille, Arendse og 
Benedicte blev budt velkommen.  
Vi snakkede om bålhytten, som Walter vil gå 
i gang med at sætte op. Der bliver brug for 
forældrehjælp, og der vil blive kontaktet 
nogle forældre til at arbejde en lørdag 
sammen med Walter, hvor resten skal laves.  
Bestyrelsen har pga. et lavt elevtal været nødt til at udvise rettidig omhu, derfor er det 
nødvendigt at afskedige en lærer og Charlotte har pr. 31. juli afskediget Marie. Det er en træls 
situation, vi er kede af at skulle sige farvel til hende, og vi komme til at mangle Marie i 
dagligdagen.  
 
Forårskoncert: 
Torsdag den 6. juni har vi forårskoncert. Vi vil gerne se jer til en gang ståkaffe kl. 16.45 og kl. 
17.00 begynder koncerten i salen, alle eleverne skal møde ind, da de alle har øvet til denne 
optræden. Koncerten slutter senest kl. 18.00, sandsynligvis før.  
 
Velkommen: 
I fredags bød vi velkommen til Nanna Stephansen, hun er begyndt i 3. kl. og bor i Fjerritslev. 
Vi siger velkommen til Nanna og hendes forældre Lisbeth og Brian, vi ser frem til samarbejdet 
med jer og håber, I bliver glade for skiftet til Klim Friskole. 
 
Projektopgave: 
Eleverne i 7.-9. kl. skal i den kommende uge lave projektopgave. De går i gang på fredag og 
har indtil onsdag til at lave opgaven, torsdag i næste uge skal de fremlægge opgaverne for 
hinanden. Eleverne arbejder i grupper og har selv valgt emne, de har lånt bøger på biblioteket 
og er i fuld gang med at læse dem. Det bliver spændende at følge deres proces. 
I forbindelse med projektugen kører Walter hjem kl. 14.00 næste onsdag, dvs. den 15. maj. 
 
Idrætsdage for 4.-6. kl.: 
I morgen og torsdag er 4.-6. kl. ude af huset til idrætsdage. I morgen torsdag står den på 
fælles idrætsdag sammen med Vedsted, Aabybro og Ingstrup Friskoler. Eleverne kører herfra 
kl 8.15, og de er hjemme igen kl. 14.00, hvorefter Walter kører eftermiddagsrunde. Eleverne 
skal have tøj på efter vejrudsigten, tjek den lige en ekstra gang, der går rygter om regn.  
Fredag skal de til badminton i Aabybro, her kører de fra skolen kl. 9.00 og er færdige i 
Aabybro kl. 14.00, derfor er de først tilbage, når Walter har kørt eftermiddagsrunden, så I skal 
enten aftale med Marie, at eleverne bliver sat af på vejen hjem eller hente børnene på 
friskolen ved 14.45-tiden.  
I den seddel jeg sendte hjem til jer for at få hjælp, var der vedhæftet udførlig information, I 
kan evt. læse den igen. Hvis jeres barn skal have lov til at gå i svømmehal, skal I selv komme 
til Aabybro, de andre kører hjem kl. 14.00. 
 
Elevspissammen: 
På mandag laver eleverne i 0.-1. kl. mad sammen med Lone til hele skolen, så I kan godt 
skrue lidt ned for madpakkerne. 
 
Pubertetsundervisning 5.-6. kl.: 
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Torsdag den 16/5 kommer skolesygeplejersken og laver pubertetsundervisning for 5.-6. kl. De 
begynder efter morgensang og er færdige, så de kan have idræt, så husk idrætstøj!! 
 
Kalender: 
9/5: 4.-6. kl. til Idrætsdag på Vedsted Friskole 
 Kompetenceforum. 
10/5: 4.-6. kl. til Jammerbugt 

Skolemesterskab i Badminton 
13/5: Elevspissammen 

Udskolingsarrangement 
 Infomøde vedr. Berlinlejrskole 
 Fernisering i Fjerritslev kino. 
15/5: Walter kører hjem kl. 14.00 
16/5: Pubertetsundervisning 5.-6. kl.  
20-24/5: Lejrskoleuge 
27/5: Blokdag 
28/5: CK ledermøde 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 Børnehaven har motorik udenfor med musik til, og eleverne deltager, det 

er da hygge og dejligt at se på. 


