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Nyhedsbrev uge 45 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Lige en servicemeddelelse til forældre i 7.-9. kl. Info om udskolingsarrangement i morgen står 
i ugebrevet fra uge 43 J 
 
Og en reminder til busforældrene: Walther har fri på fredag eftermiddag, så I står selv for 
hjemtransport.  
 
Juletræer: 
I lighed med tidligere år sælger bestyrelsen juletræer. Juletræerne kan leveres enten søndag 
den 24. november eller søndag den 15. december. I får en seddel med priser mv. når jeg har 
fået fuldstændig styr på priser, størrelser mm. 
 
Skiftetøj: 
Som I sandsynligvis har opdaget, er der temmelig vådt udenfor og det er begyndt at blive meget 
koldt. Så vil I ikke være søde at sørge for at jeres børn har skiftetøj og varmt tøj med i skole og i 
SFO, samt at få fyldt kasserne op når de trænger til det. 
 
Elevspissammen: 
På tirsdag har vi elevspissammen, hvor eleverne i 7. og 8. kl. laver mad til resten af skolen. 
Menuen er endnu ikke helt fastlagt, men I kan godt skrue lidt ned for madpakkerne tirsdag. 
 
Nyt p-fag: 
Fra fredag den 15. november er der nyt p-fag. Det er Alexander/Kristian og Anette, der har denne 
omgang.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pizzasnegle og muligvis pizza i boden.  
 
Flytning af skole-hjemsamtaler: 
Da vi gerne vil have Kristian med til skolehjemsamtalerne i 7.-9. kl. og synes det er urimeligt at han 
skal starte med samtaler den dag han kommer tilbage efter barsel, har vi flyttet skole-
hjemsamtalerne i 7.-9. kl. til den 13. og 14. januar i stedet for.  
Ligeledes flytter vi samtalerne i 1.-3. kl. 14 dage, så vi kan afprøve nogle af de ting, Anette har lært 
på sit kursus. 1.-3. kl. samtaler bliver i stedet den 27. og 28. november. Der kommer tidspunkter 
ud på mail til forældrene.  
 
Stillingsopslag: 
Da jeg skal frigøres til at løse nogle andre opgaver, bliver der indenfor den nærmeste fremtid søgt 
en tysklærer som timelærer til skole.  
 
Kalender: 
7/11: Åben skole 
 Udskolingsarrangement 
8/11: Bogbus 
11-15/11: 9. kl. praktik 
12/11: Elevspissammen 
18/11: Bestyrelsesmøde 
19/11: Skole-hjemsamtaler 0. kl.  
 Studievejlederaften 
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21/11: Skole-hjemsamtaler 0. kl.  
25/11: Kristian kommer tilbage 
27/11: Skole-hjemsamtaler i 1.-3. kl. 
28/11: Skole-hjemsamtaler i 1.-3. kl. 
29/11: Juleklippedag 
4/12: AL kursus 
9/12: Kompetenceforum 
13/12: Bogbus 
19/12: Juleafslutning med fællesspisning 
20/12: Juleafslutning dag 
21/12-5/1: Juleferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


