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Nyhedsbrev uge 43 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Så er vi i gang efter en dejlig ferie, og udsigten fra mit kontor er blevet ændret i efterårsferien. 
Jeg har nu udsigt til et nyt, fint, sort tag på børnehaven. Der har været en række forældre, der 
har knoklet på at lægge nyt tag på den øst-vest vendte del af børnehaven i løbet af ferien, og 
det ser godt ud. Tusind tak til forældrene for det store arbejde I har lagt i det, jeg håber, jeres 
arme ikke er blevet for lange ;-) 
 
Velkommen: 
I mandags bød vi velkommen til Mathias og Isabella Frydkjær, som skal gå i henholdsvis 3. og 
4. kl. De kommer fra Fjerritslev skole og har deres storesøster Marlene til at gå i 9. kl. hos os. 
Vi glæder os til samarbejdet med forældrene om Mathias og Isabella også, og håber, de bliver 
glade for skiftet.  
 
Høretelefoner: 
Vi vil rigtig gerne, at I sørger for, at alle jeres børn har høretelefoner med i skole hver dag. 
Det er frygtelig frustrerende, at halvdelen af en klasse mangler, når klassen f.eks. skal skrive 
diktat på iPaden.  
 
Walther fri: 
Walther har bedt om en halv fridag nemlig fredag den 8. november. Han kører morgenrunden 
med ikke eftermiddagsrunden. Jeg vil gerne bede busforældrene sørge for en anden 
hjemtransport til eleverne i 0.-6. kl. fredag den 8. november. Giv lyd hvis det giver problemer 
for jer.   
7.-9. kl. skal have udskolingsarrangement på skolen fra torsdag til fredag og har derfor fri 
fredag. Se nedenfor.  
 
Åben skole: 
Torsdag den 7. november deltager vi i lighed med tidligere i Åben skole arrangement. Vi har 
åben skole fra kl 16.00-17.30, hvor der står en flok store elever klar til at give en rundvisning 
til de gæster vi får. Når rundvisningen er forbi, vil der være orientering til forældrene og 
børnene vil få mulighed for at deltage i de værksteder, der er i gang med eleverne fra 7.-9. 
kl., som har udskolingsarrangement denne dag.  
De kommende skolestartere fra Fribørnehaven og fra Søstjernen i Hjortdal er blevet inviteret 
til et lille skolestartsarrangement. 
Hvis I kender nogle, der har snakket om Klim Friskole, er I meget velkomne til at gøre 
opmærksom på Åben Skole, der vil være elever, der kan vise rundt, det behøver ikke kun 
være kommende skolestartere, alle er velkomne.   
 
Udskolingsarrangement: 
I forbindelse med Åben skole har eleverne i 7.-9. kl. udskolingsarrangement. De bliver på 
skolen efter skoletid og deltager i Åben skole arrangementet som rundvisere og med andre 
opgaver. Når Åben skole er slut, fortsætter udskolingsarrangementet med aftenhygge og 
overnatning.  
Eleverne har skolefri dagen efter og kan hentes fra kl. 7.00. Walther kan tage eleverne med til 
Fjerritslev, men har ikke mulighed for at køre dem hjem, da han har fået fri efter 
morgenruten. Eleverne bliver sendt hjem uden morgenmad. 
 
Er der et par forældre, som vil bage boller eller en kage til eftermiddags- og aftensservering?  
 
De skal medbringe liggeunderlag, sengetøj, toiletsager, hyggetøj og godt humør. 
 
Med skolen i bio: 
Eleverne i 4.-6. kl. skal i biografen sammen med Anette på fredag. De skal ind og se Vildheks, 
som de skal arbejde med i dansk efterfølgende. Walther kører eleverne frem og tilbage.  
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Bod: 
Der er bod mandag, men vi ved ikke endnu, hvad der bliver solgt.   
 
Idræt indendørs: 
Som vi plejer, når vi kommer efter efterårsferien, skal vi have idræt indenfor. Dvs. at eleverne 
i 0.-3. kl. har idræt på skolen, mens eleverne i 4.-9. kl. går op i hallen. HUSK indendørs fodtøj 
og håndklæde.  
 
Salt, cement og en printer: 
En af de tidligere skoleledere på skolen har investeret i en palle med salt, den får vi ikke brugt, 
og den står bare og fylder i garagen. Derfor sælger vi en pose med 25 kg til 20 kr.  
Ligeledes har vi cement til overs fra bålhytten, de ligger i 25 kg poser og det sælger vi til 25 
kr/pose. 
 
Desuden har vi en printer i overskud, det er en Brother HL 3170CDW. Den fungerer 
upåklageligt og den sælger vi for 1000 kr.  
 
Så giv lyd hvis I kan bruge noget af dette. 
 
Kalender: 
24/10: Kompetenceforum 
25/10: 4.-6. kl. i biografen  
30/10: CK kursus 
 Skole-hjemsamtaler i 4.-6. kl. 
31/10: Skole-hjemsamtaler i 4.-6. kl. 
4/11: Kompetenceforum 
5/11: 0.-3. kl. i biografen 
6/11: Morgensang i kirken 
7/11: Åben skole 
 Udskolingsarrangement 
8/11: Bogbus 
11-15/11: 9. kl. praktik 
12/11: Elevspissammen 
13/11: Skole-hjemsamtaler 1.-3. kl. 
14/11: Skole-hjemsamtaler 1.-3. kl. 
18/11: Bestyrelsesmøde 
19/11: Skole-hjemsamtaler 0. kl.  
 Studievejlederaften 
21/11: Skole-hjemsamtaler 0. kl.  
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


