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Nyhedsbrev uge 43 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi er godt i gang efter en dejlig efterårsferie. I skrivende stund er eleverne fra 7.-9. klasse i 
gang med deres rengøringstjans på skolen. Jeg er sikker på, at hvis vi spørger dem, hvad de 
synes om det, vil de sige, at det er træls og urimeligt, men som jeg hører det herinde fra 
kontoret, hygger de sig gevaldigt med det.  
Alle eleverne har fået udleveret billeder fra skolefoto, hvis I mangler, skal I selv kontakte 
fotografen på telefonnummer 6476 3176. Jeg synes, det er nogle rigtig gode billeder, han har 
fået taget.  
 

Retningslinjer: 
I ved jo sikkert alle sammen, at 
Jammerbugt kommune har indtaget en 
temmelig træls førsteplads, nemlig som den 
kommune med det højeste smittetal pr. 
100.000 indbyggere. Det er selvfølgelig 
rigtig rigtig træls, og det har da også 
betydning for vores hverdag. Vi er ekstra 
opmærksomme, og eleverne er til 
morgensang blevet opfordret til at være obs 
på håndhygiejne og afstand. Vi lufter ud i 
klasserne i frikvarterene, hvor alle eleverne 

SKAL ud.  
Jeg skriver lige endnu en gang. Hvis jeres barn er sygt med symptomer på corona: feber, tør 
hoste, hovedpine, træthed og/eller ondt i halsen, skal I beholde det hjemme enten indtil 48 
timer efter symptomophør eller, til der foreligger en negativ coronatest. Jeg ved godt, det er 
bøvlet, og jeg ved godt, det kommer på tværs af alle planer, men vi er simpelthen nødt til at 
hjælpe hinanden for at stoppe spredningen.  
 
Forældre på skolen: 
I må gerne komme ind på skolen, men I skal i lighed med alle os andre vaske hænder eller 
som minimum spritte hænder, og det gælder hver gang.  
Vi gennemfører de planlagte skole-hjemsamtaler, men I skal spritte hænderne, når I kommer, 
der står håndsprit på bordet udenfor lokalet. Der skal sprittes af på ventebordet, inden I går 
ind til samtalen, der står en flaske med desinfektionsspray og papir til at tørre af med. 
Lærerne spritter af i lokalet mellem hver samtale, og det er kun lærerne, der rører håndtaget.  
  
Udefrikvartere: 
Lige en opfordring til især de ældste elever. Alle elever SKAL ud hvert frikvarter, så sørg for at 
sende varmt tøj og fodtøj med dem. Jeg ved godt, at de ældste helst vil være iklædt stort set 
ingen tøj og små sko, men det holder altså ikke i virkeligheden. Så varmt tøj, vandafvisende 
sko/støvler og gerne hue og vanter. Der kan være koldt derude, og de store er åbenbart ikke 
så vant til at komme udenfor ;-) 
 
Unyttig viden: 
I 1994 blev der solgt 24,5 millioner chokoladefrøer i Danmark. 
 
Kalender: 
27/10: Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl. 
28/10: Skole-hjemsamtaler 1. kl. 

Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl. 
2/11: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
3/11: Skole-hjemsamtaler 1. kl. 
5/11: Åben skole 
 Udskolingsarrangement 
 



 

 
 

      klim-friskole.dk               21. oktober 2020 - side 2 af 2 

 
 
 
9/11: Elevspissammen 5.-6. kl. laver mad 

Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl  
11/11: Skole-hjemsamtaler i bhkl. 
13/11: Bogbus 
18/11: Blokdag 
1/12: Blokdag 
8/12: Elevspissammen 7.-9. kl laver mad 
11/12: Bogbus 
17/12: Juleafslutning aften med forældre 
18/12: Juleafslutning 
19/12-3/1: Juleferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

2.-4. kl. har spiringsforsøg med avocado og mango. 


