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Nyhedsbrev uge 22 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Jeg synes faktisk, det er lidt svært at skrive ugebrev lige 
for tiden, jeg gider ikke skrive mere om corona, det er 
her, og vi kan passe på hinanden, men ellers er der ikke 
ret meget, vi kan gøre ved det.  
Jeg vil meget hellere skrive til jer om, alle de fantastiske 
oplevelser vi har, og om den hverdag vi står i.  
 
Vi har udeskole, det kan godt være, det ikke er udeskole 
efter pædagogiske definitioner, men undervisningen 
foregår i stor udstrækning udenfor. Vi oplever glade 
børn, næsten ingen konflikter, solen skinner, og vi nyder 
livet. Det er en fryd at se alle de spændende ting, 
eleverne laver. 0. kl. har trafikundervisning, 1.-3. kl. har 
hyggefredag med et fagligt løb, 4.-6. kl. lærer 
dyrenavne på tysk vha. et løb udenfor, 7.-9. kl. har 
skrevet haikudigte med inspiration i naturen, de har 
styrtet rundt i Anemoneskoven, fordi de legede Capture 

the Flag, det og masser af andre aktiviteter, der foregår udenfor, er livsbekræftende at opleve.  
 
I dag har eleverne i 7.-9. kl. haft besøg af en sygeplejerske fra børnekræftafdelingen. Det var 
rigtig godt, og hun havde store roser til eleverne for deres opmærksomhed.  
 
Glædelig nyhed: 
Vi har besluttet os for at lave en lille ”lejrskole” for eleverne i 7.-9. kl. De får ikke mulighed for 
at komme afsted efter sommerferien, så derfor laver vi afslutning for dem fra onsdag den 17.-
fredag den 19. juni. Det bliver Anette og Kristian, der skal med dem, og det bliver en tur, hvor 
der skal pakkes let, og de bliver trætte, når de går i seng. Hvad målet bliver, skal være en 
hemmelighed for eleverne, men Kristian sender informationer ud til forældrene i 7.-9. kl. 
senere. 
 
Børnehaveklassen på tur: 
Mandag den 8. juni tager børnehaveklassen på tur med Lone. De skal til Frøstrup, og Walther  
kører dem derop.  
 
Dimission: 
Onsdag den 24. juni holder vi en eller anden form for dimission for afgangseleverne fra 9. kl. 
Hvordan det kan lade sig gøre, ved vi endnu ikke, men vi holder et eller andet, for vi vil have 
ordentlig mulighed for at tage afsked med vores elever og familier.  
Afgangselever og forældre vil få separat indbydelse, når vi har mere styr på, hvilke muligheder 
vi har.  

 
Unyttig viden fra Klim Friskole: 
Det tager 3,5 timer at slå græs på Klim Friskole J. 
 
Kalender: 
2/6: Fri 2. pinsedag 
5/6: Fri Grundlovsdag 
8/6: Børnehaveklassen på tur med Lone 
9/6: Opstartsmøde med kommende børnehaveklasse 
11/6: Kompetenceforum 
17.-19/6: 7.-9. kl. lejrafslutningstur 
24/6: Dimission afgangselever 
26/6: 7. kl. møder ind til rengøring 
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Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


