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Nyhedsbrev uge 22 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Det lyder til, at alle elever og lærere har haft nogle fantastisk 
gode lejrskoler i sidste uge. Det er skønt at høre fra 
lærerene, at vores elever får ros fra de forskellige 
guider/rundvisere, vi har haft.  
Hjemme igen går hverdagen videre. I går havde vi blokdag, 
hvor vi afrundede lejrskolen. I dag har førskolegruppen 
været på besøg som alle andre tirsdage. I morgen skal 
eleverne i 7.-9. kl. have terminsprøve i dansk, og på mandag 
skal de have i matematik. Eleverne øver i vildskab til 
forårskoncerten, som løber af stablen torsdag den 6. juni.  
 
Terminsprøver:  
7.-9. kl. skal have terminsprøver i morgen og mandag. I morgen har de fri, når de er færdige, 
og Walter kører hjem kl 14.30 i stedet for 14.50. På mandag har de den sidste 
undervisningstime, og Walter kører til normal tid.  

 
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.  
 
Emneuger: 
De sidste 1,5 uge af skoleåret har vi emneuger. Vi 
har besluttet os for at gentage succesen med Mini-
Klim. Vi laver vores eget samfund med forskellige 
virksomheder, hvor eleverne vælger sig ind på, 

udfører et stykke arbejde, får udbetalt løn og kan bruge ”pengene” på at handle hos hinanden, 
få udført wellness eller købe underholdning.  
Vi begynder mandag den 17. juni og slutter onsdag den 26. juni, hvor I forældre bliver 
inviteret herop til afslutning om aftenen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.  
Hver morgen møder eleverne kl. 8.15 og de har fri kl. 13.45, og Walter kører kl. 14.00.  
 
Kalender: 
4/6: Møde for forældre til kommende børnehaveklasse 
6/6: Forårskoncert 
 Bestyrelsesmøde 
7/6: CK ledermøde 
13/6: Kompetenceforum 
17-26/6: Emneuge 
26/6: Dimission for afgangselever 
 Fælles afslutning for alle 
27/6: Sidste skoledag  
28/6: 7. kl. møder ind og gør hovedrent 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


