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Nyhedsbrev uge 26 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Nu nærmer skoleåret 2019/20 sig slutningen med hastige skridt. Det har været et mærkeligt 
skoleår, corona har fyldt meget og har betydet ændringer, som ingen af os havde kunnet 
forudse 1. august sidste år. Men vi har heldigvis også fået en masse fantastiske oplevelser 
med jeres børn, vi har hørt om rokketænder, ferier I har været på eller skal på, vi har hørt 
om, hvad I har fået at spise til aftensmad, fester I har været til, og om opgaver og pligter 
eleverne har hjemme. I det hele taget har eleverne delt deres glæder og sorger med os på den 
herligste måde, og det er lige netop det, der gør lærerjobbet til et fuldstændig fantastisk job J 
 
7.-9. kl.  
Afslutningerne er i gang. I mandags havde børnehaveklassen, samt 4.-6. kl. en hyggelig aften 
henholdsvis på skovlegepladsen og på skolen. I aften har vi dimission med afgangseleverne, 
og i morgen er der afslutning med 1.-3. kl.  
 

For et par uger siden skrev jeg om 
en solsorterede børnehaveklassen 
havde fundet, og underet er sket, 
æggene er klækkede, og ud er 
kommet 4 ikke just nuttede 
fugleunger, som er sultne hele tiden. 
Det er da en fed oplevelse at få for 
eleverne, Søren er udnævnt til 
fugleminister og har vist de 
forskellige klasser ungerne.  
 
I morgen kl 11.30 overtager 
afgangseleverne, og de står for 
underholdningen indtil kl 13.00, hvor 
vi synger feriesangen. I år skal vi 
være udenfor under hele 
underholdningen. Hvis nogle af jer 
har lyst til at synge feriesangen 
sammen med os, er I velkommen til 
at deltage. Vi synger ved skibet.  
 
Fredag møder eleverne i 7. kl. ind kl 
8.15-12.00 for at hjælpe lærerene 
med hovedrengøringen. 

 
Rettelse: 
Der her indsneget sig en fejl i den mailadresse, I skal skrive forslag til, hvis I ønsker dem 
behandlet på generalforsamlingen. Den rigtige mail er millesundstrup@gmail.com. Jeg 
beklager fejlen.  
 
Skema: 
Næste års skema er vedhæftet dette nyhedsbrev. Jeg håber, 20/21 bliver året, hvor vi kun har 
et skema i løbet af året.  
 
Fripladsansøgning: 
Der er vedhæftet ansøgningsskema til fripladstilskud. Ansøgning om friplads skal være 
kontoret i hænde senest 2. september 
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Unyttig viden fra Klim Friskole: 
Det vælter ind med unyttig viden fra eleverne, og nogle af jer har også været så søde at 
komme med inputs, al unyttig viden bliver skrevet op og brugt i ugebrev. Men jeg vælger altså 
at prioritere det, børnene fortæller, det håber jeg, I forstår.  
Denne uges unyttig viden er:  
En slange kan lugte med tungen (Olav, bhkl) 
 
Skolestart: 
Efter en dejlig og forhåbentlig solrig ferie mødes vi igen 
mandag den 10. august. 
 
Bhkl. møder sammen med deres forældre kl. 16.00. 
Alle andre møder mellem kl. 17.30 og 18.00, hvor vi 
begynder at spise. I er velkommen til at tage søskende 
med til fællesspisning. Yderligere info kommer i 
begyndelsen af august. 
 
Onsdag den 5. august skal forældrene i 4. kl. møde ind 
kl. 16.00 og hjælpe med at sætte møblerne på plads i de 
forskellige klasselokaler.  
 
Kalender: 
24-25/6: Klasselærerdage. 
24/6:  Dimission afgangselever 
26/6:  7. kl. møder ind til rengøring 
5/8: 4. klasses forældre møder ind og flytter borde 
10/8:  1. skoledag 
 
 
 
Med venlig hilsen – og god sommer til jer alle 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


