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Nyhedsbrev uge 13 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Det her er godt nok noget værre rod. Jeg havde 
håbet til det sidste, at vi skulle have eleverne i 
skole igen på mandag, men sådan gik det som 
bekendt ikke.  
 
Der er jo egentlig ikke så meget at skrive om. Den 
tilbagemelding, jeg får fra lærerne, er, at både I og 
eleverne gør det godt, og det bliver jeg rigtig glad 
for at høre. Nogle af jer er ekstremt pressede i 
forsøget på at få det hele til at hænge sammen, og 
vi ved godt, det er et kæmpe arbejde.  
 
Lige nu arbejder vi på at finde ud af, om vi kan 
lave en eller anden form for virtuel undervisning. 
Det kommer ikke umiddelbart til at køre fejlfrit fra 
dag 1, men jeg tror, at Kristian lige så stille går i 
gang med 7.-9. kl i løbet af næste uge, og så ser 
vi, hvordan det kommer til at spænde an, der er en 

del tekniske ting, der skal på plads, og det bliver jer, der skal hjælpe børnene med det, så vi 
tager det lige stille og roligt til en start.  
 
Udsættelse generalforsamling: 
Skolens generalforsamling skulle have fundet sted tirsdag den 21. april, men da vi endnu ikke 
ved, om hverdagen er i gang på det tidspunkt, har vi valgt at udskyde generalforsamlingen. Så 
snart vi er i gang igen, vil vi indkalde til en ny generalforsamling.  
 
Nødpasning: 
Jeg ændrer lige lidt i tilbagemeldingerne. Der er flere af jer, der har meldt, at I ikke har brug 
for nødpasning, mens karantænen varer. Derfor bliver det fremadrettet sådan, at hvis I får 
brug for nødpasning, enten ringer I på min mobil 2243 7218 eller sender en mail til enten min 
(charlotte@klim-friskole.dk) eller skolens mail (mail@klim-friskole.dk). Skolens mail bliver 
tjekket 2 gange dagligt, min mail flere gange dagligt.  
 
Næste uge og sommerferie: 
Jette J og jeg har snakket om, at der muligvis bliver ændringer 
for nogle af jer i sommerferien. Derfor har vi besluttet, at Jette 
J holder ferie i næste uge, og at der bliver mulighed for SFO-
pasning hele sommerferien, hvis nogle af jer skulle blive 
trængt af coronakarantænen.  
 
Disse var ordene i endnu et mærkeligt ugebrev. Jeg håber, vi 
snart får lov at mødes igen. Pas på jer selv og hinanden.  
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

Mudderhullet har haft godt af tørrevejr, og at 
der ikke er elever, der tramper rundt i det :-) 

Smukke påskeliljer som der ikke er nogle, der har glæde 
af i år :-( 


