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Nyhedsbrev uge 26 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi har alle sammen knoklet i de sidste 
par uger. Eleverne har arbejdet flittigt og 
i aften får I alle sammen mulighed for at 
opleve vores anstrengelser.  
Eleverne møder ind kl. 18.15, hvor 
boderne også åbner. Så vi håber, I er 
klar til at købe og prøve de forskellige 
behandlinger, vi tilbyder, så vi alle får en 
hyggelig aften, som sætter punktum på 
et dejligt skoleår. 
Når I kommer i aften, vil jeg gerne, at I 
lige tjekke i lokalet ved indgangen, om I 
har noget glemt tøj. Det, der ikke er 
fjernet i aften, bliver afleveret til 
genbrug.  
 
I morgen møder alle kl. 8.15, og efter morgensang og den sidste oprydning efter emneugerne 
er det klasselærertimer indtil kl 10.30, hvor vi holder pause. Kl. 11.00 overtager 
afgangseleverne, og de står for underholdningen indtil kl 13.30, hvor vi synger feriesangen.  
 
Fredag møder eleverne i 7. kl. ind kl 8.15-13.00 for at hjælpe lærerene med 
hovedrengøringen. 
 
Fripladsansøgning: 
Ansøgning om friplads skal være kontoret i hænde senest 2. september 
 

Bustider: 
Vi regner med, at de elever, der benytter bussen i 
år, også skal med næste år. Den endelige plan 
sender vi ud i ugen op til skolestart. 
 
Skolestart: 
Efter en dejlig og forhåbentlig solrig ferie mødes vi 
igen søndag den 11. august. 
 
0. kl. møder sammen med deres forældre kl. 
16.00. 
Alle andre møder mellem kl. 17.30 og 18.00, hvor 
vi begynder at spise. I er velkommen til at tage 
søskende med til fællesspisning. Yderligere info 
kommer i begyndelsen af august. 

 
Kalender: 
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 – og god som er til jer alle 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  


