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Nyhedsbrev uge 39 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi har en fantastisk emneuge. Eleverne er glade og friske, de store og mellemtrinnet cykler 
friske afsted, de små har undersøgt stranden og fjorden og hygget sig gevaldigt med at lave 
byg-selv krabber og svømmet i ålegræs. Det sidste gav en vis duft i bussen på hjemturen. I 
morgen drager vi alle til Nors Sø, hvor eleverne skal på svampejagt og finde dyr der lever i 
søen. De store skal arbejde med Nors søs makromiljø, så de herigennem kan vurdere søens 
biodiversitet, det bliver spændende. Fredag skal vi alle sammen i zoo, her skal vi have 
undervisning af skoletjenesten i 4 hold hen over dagen.  
Både i morgen og fredag møder eleverne kl. 8.15 og vi forventer at være tilbage på skolen ca. 
kl. 13.30. Walther kører eftermiddagsruten begge dage kl. 14.00, så eleverne er før hjemme i 
morgen torsdag.  
 
Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når der 
kommer besked om, at statsministeren 
indkalder til pressemøde, giver det et sug i 
maven på mig. Så i fredags var det med 
bævrende hjerte, jeg læste nyhederne efter kl. 
14.00. Jeg tror ikke, skolerne kollektivt bliver 
lukket ned igen, men hvad jeg tror, er i 
princippet ligegyldigt. Jeg håber ikke, vi bliver 
ramt af en positiv coronatest, men hvis vi gør, 
er vi godt klædt på til at håndtere den situation 
også.  
Efter statsministerens pressemøde i fredags er 
der kommet præciseringer ud til os om, 
hvordan vi som skole skal forholde os. De lyder 
som følger:  
Sociale arrangementer skal begrænses 
Børne- og undervisningsministeriet har i dag 
uddybet budskaberne fra pressemødet fredag 
den 17. september vedrørende sociale 
arrangementer. 
Det anbefales, at alle sociale arrangementer bør 
aflyses i forbindelse med dagtilbud, 
grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, 
videregående uddannelser o. lign. Det vil sige 
alle arrangementer, som primært har et socialt 
formål.  
  
Der bør således ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer uden for almindelig 
skoletid fx klassefester, fælles morgenmad og lejrskoler. Anbefalingen om at aflyse sociale 
arrangementer gælder også private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller 
skolen, som for eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som 
ofte er arrangeret af forældre eller eleverne selv.  
  
Tiltagene er foreløbig gældende til d. 4. oktober 2020.  
  
Der kan godt afholdes aktiviteter, som har et fagligt formål inden for almindelig skoletid fx 
besøg på museer, gåtur i skoven mv., hvis de generelle anbefalinger om at undgå smitte kan 
overholdes. 
 
Der er desuden i dette nyhedsbrev vedhæftet et letforståeligt brev fra 
undervisningsministeriet, som jeg på det kraftigste vil opfordre jer til at læse.  
 
Udsættelser: 
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Som følge af ovenstående er vi nødt til at udsætte skole-hjemsamtalerne i 1. kl. som skulle 
have fundet sted den 30. september og 1. oktober. I skal nok få de nye datoer, når de er 
fastlagt.  
Vi udsætter også elev-spissammen foreløbig til efter efterårsferien.  
Indtil videre holder vi fast i skole-hjemsamtaler i 5.-6. kl d. 5. oktober og i bhkl. den 7. 
oktober, da retningslinjerne foreløbig er gældende til d. 4. oktober, men der er mulighed for, 
at de også bliver udsat. 
Vi aflyser ikke, for vi synes, det er vigtige arrangementer at afholde.  
 

Fra bestyrelsen: 
Kære alle.  
Tak for de tilmeldinger til arbejdsdag, som 
allerede er løbet ind. Det er rigtig dejligt! 
 
Nye tiltag til begrænsning af Corona, blev 
meldt ud på regeringens pressemøde fredag 
18/9. Det indebærer blandt andet, at man 
samles max 50 mennesker af gangen, og at 
sociale arrangementer i børnehaver, skoler, 
uddannelsesinstitutioner aflyses.  
 
Dette sammenholdt med at en "Corona-
tilpasset arbejdsdag" vil gå ud over det sociale 
element af arbejdsdagen, gør, at vi tænker en 
anden dato for en egentlig arbejdsdag, som vi 
"plejer" at have den.  
 
Derfor: 
- der er nogle vigtige ting, der skal laves 
(faldunderlag, et vindue i børnehaveklassen, 
en handicaprampe til SFO-indgang). Henrik 
tager kontakt til nogle af jer, så vi kan få lavet 
de ting.  
- vi afholder en "almindelig" arbejdsdag en 
anden dato - tiden må vise hvornår.   
 
På bestyrelsens vegne  
Mille  

 
Adressefoldere: 
Den yngste elev i hvert hjem har i dag fået adressebogen i sin taske, så I skal måske lige 
igennem tasken for at få dem fisket op ;-) 
 
Unyttig viden: 
Denne uges unyttige viden fra Klim Friskole er: 
”Der findes ikke et dansk ord, som rimer på økse” (Frederikke 3. kl) 
 
Kalender: 
29/9: Skolefoto 
30/9: Børnehaven grønt flag 
7/10:  Bogbus 
9/10: Blokdag 
12-16/10: Efterårsferie 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  


