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Nyhedsbrev uge 25 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Emneugen kører derudaf, opbygningen af Friby er i fuld gang, eleverne knokler i de forskellige 
virksomheder, og i dag har vi forfremmet de første elever til højere stillinger. Det kan vi sådan 
set gøre med langt hovedparten af elever, for langt de fleste arbejder rigtig godt og 
koncentreret, og det er en fornøjelse at se.  
 
Afslutning/by night i Friby: 
På onsdag den 26. juni har vi by night i Friby. Butikkerne, casino, cafeen og klinikken åbner kl 
18.15, hvor I har mulighed for at købe nogle af de fantastisk flotte ting, der er blevet 
produceret i løbet af emneugerne, det drejer sig bl.a. om insekthoteller, huer og 
kunstprojekter. I kan blive underholdt i casinoen og biografen, 24Friby nyheder kører nonstop, 
så I har rig mulighed for at se dem. Klinikken tilbyder diverse skønhedsbehandlinger som bl.a. 
håndmassage, ansigtsmasker og neglelakering. I cafeen kan I få stillet jeres sult, her sælger vi 
bl.a. skinkepakker med salat, tunmousse, frikadeller og kartoffelsalat, brasiliansk bacon-
bønnegryde og gulerods- og rabarbermuffins.  
Alt sælges til rimelige priser, så husk penge denne aften.  
By night slutter kl. 19.45, hvorefter vi har fælles afslutning. 
 
Velkommen: 
I mandags tog vi imod Oline Andersen, som er begyndt i 7. kl. Oline har hidtil gået på 
Fjerritslev skole. Vi byder Oline samt hendes forældre Hanne og Jens velkommen til Klim 
Friskole, vi ser frem til samarbejdet og håber, I bliver glade for skiftet. 
 
Glemte sager i hallen: 
Claus har lagt alle de glemte sager frem på bænkene i hallen. Der ligger det til og med fredag, 
hvorefter han fjerner det og afleverer det på genbrug. Hallen er åben alle dage fra kl. 8.00-
20.00 de kommende 3 dage. Så tag lige og kig ind. 
 
Arbejdstøj: 
I forbindelse med emneugen arbejder eleverne i forskellige værksteder, jeg vil gerne henstille 
til, at I sørger for, at de får tøj på, der er beregnet til at arbejde i, det er træls at få maling på 
de nyeste bukser.  
 
Drikkedunk: 
Sørg lige for at eleverne har drikkedunk med i skole HVER dag.  
 
Kalender: 
17-26/6: Emneuge 
19/6: Sommerfest i Liv i By og Skole, husk tilmelding!! 
26/6: Dimission for afgangselever 
 Fælles afslutning for alle 
27/6: Sidste skoledag  
28/6: 7. kl. møder ind og gør hovedrent 
 
8/8: 4. kl. forældre og lærerne sætter møbler på plads 
11/8: 1. skoledag. 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


