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Nyhedsbrev uge 32 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Så synger sommerferien på sidste vers, jeg håber, I alle har haft en rigtig dejlig sommerferie, 
er kommet ned i gear og har nydt hinanden. Jeg glæder mig helt vildt over, at eleverne skal 
begynde i skole igen på mandag, så vi kan få noget ordentligt vejr igen, det bliver godt.  
På lærerværelset bød vi rigtig velkommen til Christine i går, da vi alle mødtes og havde møde 
hele dagen. Forældrene i 4. kl. samt et udpluk af bestyrelsen kom og hjalp med at sætte 
møbler ind i klasselokalerne. I dag arbejder vi videre, og i morgen skal vi mødes med lærerne 
fra Ingstrup Trivselsskole, Vedsted Friskole og Aabybro Friskole i Aabybro, hvor vi skal høre et 
foredrag med Jeppe Søe, som vil fortælle om Grundtvig. Det glæder jeg mig faktisk også rigtig 
meget til.  
 
Skolestart: 
Vi begynder alle sammen mandag den 10. august. 
 
Børnehaveklassen møder sammen med deres forældre kl. 
16.00. 
Alle andre møder mellem 17.30 og 18.00, hvor vi 
begynder at spise. I er velkommen til at tage søskende 
med til fællesspisningen.  
 
Vi sidder udenfor i det skønne solskinsvejr, vi naturligvis 
får J. Alle medbringer tæppe, service, tilbehør til kødet 
og drikkevarer til sig selv og sin familie. Kødet har 
bestyrelsen sørget for, i år skal vi have flæskesteg. Som 
følge af retningslinjerne omkring corona må I ikke tage 
selv af fadet, så der står et par bestyrelsesmedlemmer og 
serverer kødet til jer. Desuden er det vigtigt at I 
overholder coronareglerne med afstand og hygiejne.  
Efter spisningen er der ”stå-kaffe” og en sang, og derefter 
vil jeg byde ordentligt velkommen til skoleåret 20/21. Vi 
forventer at være færdige senest kl 20.00. Kaffen bliver 
også udendørs i år. 
Da vi har besluttet at køre videre med faste pladser i bussen, vil busbørnene fra de enkelte 
klasser komme med klasselæreren ud i bussen og få forevist deres plads. Jeg skal nok styre 
slagets gang omkring det. Pladserne bliver tildelt efter alder, så børnehaveklassen sidder 
forrest og så rykker eleverne længere ned jo ældre de bliver. De kommer til at sidde sammen 
med deres klassekammerater, da vi fandt ud af at det ikke er alle søskende der elsker at sidde 
ved siden af hinanden. 
 
Infofolder: 
I lighed med tidligere skal vi have lavet vores folder med oplysninger om klasselister, adresse, 
telefonnumre og kalender. Har I rettelser til jeres data, vil vi gerne vide det senest på næste 
fredag den 21. august. I kan ringe til Anette (sekretær), sende en mail eller bare kontakte en 
af de ansatte på skolen med de nye oplysninger.  
 
Velkommen til nye elever: 
På mandag byder vi velkommen til 16 nye elever og deres familier. Vi håber, I bliver glade for 
jeres skolevalg, og at I hurtigt kommer i snak med ”De gamle”. 
 
Børnehaveklasse: 
Benjamin Sebulon Lolholm Kristensen 
Ebbe Korsgaard Klit 
Elias Eis Engedahl 
Emma Friis-Jensen 
Fredrik Kristian Godiksen 
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Gry Helene Bach Henriksen 
Klara Bliksted Rægaard 
Lykke Østergaard Volden 
Nivi Christensen 
Noah Holst Svendsen 
 
7. klasse: 
Maria Rask Knudsen 
Marinus Sindalsen Christiansen 
Søren Emil Bjerregaard 
 
Afsked med gamle elever: 
Ved afslutningen af sidste skoleår tog vi afsked med en del 
elever. Oliver von Troyer-Kjeldsen, Natalia de Viedma Sørensen, 
Anders Fuglsang Andersen, Kristian Fuglsang Andersen, Sasha 
von Troyer-Kjeldsen, Gustav Pedersen Holm, Marlene Meldgaard 
Frydkjær, Emil Fuglsang Andreasen, Emma Fuglsang Andreasen, Christian Bennetsen, Mathilde 
Boalth Nøhr Jensen, Johanne Valsted Hansen, Mathias Noah Sørensen. Vi takker for 
samarbejdet med familierne, ønsker jer held og lykke på jeres videre færd og håber, I kigger 
ind på skolen, når I kommer forbi.  
 
Sangbøger: 
Alle elever fra 3. kl. og opefter skal have egen sangbog. Den første sangbog udleveres til 
eleverne, hvis den går i stykker eller bliver væk, skal de købe en ny. Den sælger vi på kontoret 
til 205 kr.   
 
Busplan: 
Den nye busplan er vedhæftet dette nyhedsbrev.  
 
1. klasse: 
Husk at medbringe et postkort fra din ferie. Vi skal bruge det i dansk.  
Hilsen Lone 
 
Jubilæumsreception: 
Fredag den 14. august fra kl. 15.00-17.00 er der reception for Anette i anledning af hendes 
25-års jubilæum som ansat ved Klim Friskole. Jeg håber, I har tid og lyst til at kigge ind til en 
kop kaffe og være med til at fejre hende og gøre dagen festlig for Anette.  
 
Forældremøder: 
Jeg skriver lige datoerne for forældremøderne i kalenderen nedenunder, så I kan få dem ført i 
jeres egen kalender. 
 
Kalender: 
10/8: Skolestart 
14/8: Jubilæumsreception for Anette 
17/8: Forældremøde børnehaveklassen 
26/8: Forældremøde 7.-9. kl. 
1/9: Forældremøde i 1. kl. 
3/9: Aktivitetsdag for Søstjernen, Klim Fribørnehave samt bhkl-4. kl 
7/9:  Forældremøde 5.-6. kl 
10/9:  Gymnastikdag i hallen for 0.-6. kl. 
15/9: Forældremøde i 2.-4. kl.  
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


