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Nyhedsbrev uge 33 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Tak for en rigtig dejlig aften i mandags. Skolestart er bare dejligt, jeg nød i den grad at se jer 
alle sammen, det var så hyggeligt at se jer sidde og snakke sammen blandet sammen hulter til 
bulter. Vejret var fantastisk og stemningen god. Tak for det J 
 
Vi er kommet godt i gang, og lige nu er det glade børn jeg oplever på gangene.  
 
Ugebrevene bliver udover at blive sendt til jer, også lagt i den ”hemmelige” gruppe for 
forældre på Facebook. I kan anmode om adgang til gruppen, og hvis I er forældre, får I lov at 
komme ind. Alle andre blive ikke accepteret. I søger bare Ugebreve fra Klim Friskole.  
 

Parkering: 
Når I afleverer og henter børn på skolen, vil vi 
gerne, at I parkerer på kirkens parkeringsplads. 
Det bliver usikkert for børnene, når der er for 
mange biler, der kører hele tiden, og 
parkeringspladsen er forbeholdt personalet. 
 
Hilsen fra Christine: 
Jeg hedder Christine Laustsen og blev i sommer 
færdiguddannet lærer ved Aalborg 
Lærerseminarium. Jeg er linjefagsuddannet i 
matematik, biologi, geografi og fysik/kemi. Ved 
siden af mine linjefag har jeg en 
erhvervspædagogisk profil. Gennem denne profil 
har jeg lært at undervise konkret, håndgribeligt og 
ude i praksis - og det glæder jeg mig rigtig meget 
til at gøre med jeres børn.  
Jeg er utrolig taknemlig for at blive ansat på denne 
skole, da jeg altid har drømt om at danne og 
uddanne unge mennesker med frihed til at afprøve 
lidt forskellige metoder.  

Hvis jeg skal opridse mig selv kort, så er jeg 24 år 
og ud af en søskendeflok på seks. Jeg bor i Gjøl 
med min kæreste. Vi har ingen børn, men en kat 

ved navn Einstein. Jeg er født og opvokset på en minkfarm i Hanstholm og er selv friskolebarn. 
Jeg bruger min fritid på at hækle, strikke og udforske naturen.  

Jeg glæder mig utrolig meget til at samarbejde med jer om uddannelsen af jeres børn! 

Generalforsamling: 
I mandags sendte jeg indkaldelse til generalforsamlingen ud. Såfremt I ønsker at spise, skal I 
huske at tilmelde jer senest den 21. august, dvs. sidste frist er næste fredag. 
 
Udskolingsarrangement: 
På onsdag den 19/8 har eleverne i 7.-9. kl. udskolingsarrangement. Denne gang er det 
Kristian og Søren, der står for det. Udskolingsarrangementet begynder umiddelbart efter 
skoletid kl 14.00 og slutter kl. 17.00. Hvad eleverne skal lave, ved jeg ikke, men jeg er sikker 
på, de får en hyggelig eftermiddag. 
 
Jubilæumsreception: 
På fredag holder vi reception for Anette. Vi begynder kl 15.00 og slutter kl. 17.00. Jeg håber, 
der er rigtig mange af jer, der har tid og lyst til at være med til at fejre hende. Det er også ok 
bare at kigge ind, I er ikke tvangsindlagt til 2 timer.  
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SFO-tider: 
Det her er sådan et punkt som er ret træls at skrive om, og som er ret træls for jer som 
forældre at læse om, men desværre nødvendigt.  
 
Vil I ikke være søde at give Jette eller Tanja besked om, hvornår jeres børn bliver hentet og 
bragt. Det har ikke noget at gøre med, at vi ikke vil passe jeres børn, det vil vi rigtig gerne, 
men jeg bliver ærgerlig over at betale løn til en, som egentlig bare kan køre hjem, fordi alle 
børn er hentet kl 15.30, eller som sidder fra kl 6.00 til kl. 7.00 og venter på børn, der ikke 
kommer, jeg vil meget hellere bruge den tid på tidspunkter, hvor der er behov for det. Det 
behøver ikke være samtidig hver dag eller hver uge, vi kan godt håndtere forskellige 
tidspunkter ;-) 
 
Kalender: 
14/8: Jubilæumsreception for Anette 
17/8: Forældremøde børnehaveklassen 
19/8: Udskolingsarrangement 7.-9. kl. 
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: Elev-spissammen 7.-9. kl. laver mad. 

Forældremøde i 2.-4. kl.  
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


