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Nyhedsbrev uge 10 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Sikke et dejligt vejr vi har i dag, solen skinner, 
børnene fra børnehaven og eleverne fra skolen 
leger ude, og de kommer ind med de skønneste 
røde kinder. Sådanne dage samler vi på, men der 
er lidt langt imellem dem.  
På skolen og i børnehaven er vi i fuld gang med at 
gøre klar til messe i Thorup Klim hallen. Den løber 
af stablen i den kommende weekend, og vi glæder 
os til at møde rigtig mange forhåbentlig 
interesserede forældre og til at få en snak med 
dem.  
 
Coronavirus: 
I mandags havde vi en snak med alle eleverne 
omkring Corona virus. Jeg synes, det var dejligt at 
mærke, at vi har nogle elever, som var gode til at 
formulere deres bekymringer, og som også vidste, 
hvad de skal gøre for at undgå smitte. Jeg har i 
dag hængt plancher op på skolen med 
forebyggelsesråd og vi har bestilt håndsprit. 
Eleverne er blevet mere opmærksomme på at få 
vasket hænder, så jeg tjekker dagligt om der er 
sæbe på toiletterne.  
Vi har modtaget en mail fra Sundhedsstyrelsen 
som skriver følgende:  

 
 COVID-19 giver infektioner i luftvejene. Symptomer kan spænde fra helt milde symptomer til 
alvorlig lungebetændelse. COVID-19 smitter fra person til person gennem dråber, fx via hoste 
eller nys. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at alle følger de generelle hygiejneråd: 
 
 *   Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit 
 *   Nys og host i ærme eller albuebøjning 
Sundhedsstyrelsen opfordrer ikke til, at raske borgere benytter mundbind eller andre 
værnemidler til at forebygge smitte, da der ikke er dokumenteret effekt af sådanne tiltag. Der 
opfordres i stedet til at følge ovenstående generelle råd til effektiv forebyggelse at smitte. 
 
Desuden skriver Sundhedsstyrelsen at: personer, der er udrejst fra et af de særlige 
risikoområder indenfor de sidste 14 dage, anbefaler Sundhedsstyrelsen at man bliver hjemme 
indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet. Personale i sundheds- og ældresektoren, der i 
deres arbejde har borger/patient-kontakt, må ikke gå på arbejde. 
 
Såfremt I ønsker mere information om coronavirus kan I finde det på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside: www.sst.dk/corona 
 
Bod: 
Der er bod på mandag, og de sælger en overraskelse og baconfingre, som er brød med bacon 
omkring.  
 
Tandpleje undervisning: 
Fredag den 20. marts kl. 10.30-11.30 kommer de fra Jammerbugt Tandpleje og underviser 
eleverne i 7.-9. kl. i syreskader.  
 
Ugens ord: 
Udledt af vores snak om coronavirus er denne uges ord: Mediehysteri.  
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Kalender: 
7-8/3: Messe i Thorup Klim hallen 
12/3: Udskolingsarrangement 7.-9. kl.  
16/3: Bestyrelsesmøde 
20/3: Tandplejen undervisning 7.-9. kl.  
23-26/3: 8. kl. brobygning 
24/3: Elevspissammen 
26/3: Kompetenceforum 
30/3-3/4: Emneuge trafik og trivsel 
3/4: Sponsorløb 
4-13/4: Påskeferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


