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Nyhedsbrev uge 45 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Jeg ved ikke, hvor der lagde mærke til et af billederne på ugebrevet fra sidste uge? Men der 
var et billede, hvor man kunne se de store elever stå og skovle i en dynge flis. De har gjort et 
kæmpestort stykke arbejde. Før efterårsferien fik vi leveret en lastbilfuld flis, den blev tippet af 
lige foran Valhal, men den skulle selvfølgelig fordeles. Det gik eleverne fra 5.-9. kl. i gang med 
onsdag i sidste uge, de knoklede, sled og kørte trillebøre frem og tilbage. Det var rigtig fedt at 
opleve, og jeg tror faktisk også, at de hyggede sig lidt med det. Stor tak for indsatsen til 
eleverne i 7.-9. kl.  
 

Fredag sendte vi for første gang live fra 
morgensang på Facebook. 1. kl. havde øvet sig 
på et læseteater om De 3 Bukke Bruse, det 
skulle de fremføre til morgensang, og da 
forældre er forment adgang, blev vi enige om at 
kaste os ret hovedkulds ud i at sende live. 1. 
klasses forældre fik en SMS fra Lone, og så gik 
vi i gang. Det gik, lyden var ikke super god, 
men mon ikke de fleste af jer kender eventyret i 
forvejen. Eleverne gjorde det så fint, og vi 
kunne næsten ikke se at de havde haft ondt i 
maven og var meget nervøse.  
Det at sende live bliver ikke noget, vi kommer til 
at gøre hver dag, men en gang imellem vil vi 
bruge muligheden.  
 
I denne uge har eleverne i 7.-9. kl. sammen 
med René, Naja og Nivis far, været i gang med 
at lave en video, vi kan bruge til at lægge på 
Facebook som en slags virtuel rundvisning. 
Vores Åben Skole arrangement er aflyst for i år, 
så tanken er, at videoerne gør det ud for den 
rundvisning eleverne plejer at lave. Jeg håber, I 
er med på at dele de videoer, der kommer på 
Facebook, så vi kan nå så langt ud som muligt? 
 

Klasselærerne er i gang med at ringe rundt til de klasser, som har fået udskudt skole-
hjemsamtalerne. Jeg får tilbagemeldinger om nogle gode samtaler, det er jeg glad for. Men 
både lærerne og jeg ser frem til at kunne afholde samtaler, hvor eleverne også kan være 
deltagende.  
 
Elev-spissammen: 
På tirsdag den 10. november har vi elev-spisammen for eleverne i 2.-9. kl. Eleverne i 5.-6. kl. 
laver mad til os alle sammen, og nej vi skal ikke have andesteg, selv om det er Mortens aften. 
Menuen kommer i stedet til at bestå af Fritatta, som er en dansk version af æggekage.  
 
Omfotografering: 
Tirsdag den 17. november kommer fotografen og tager billeder af de elever, der ikke var i 
skole den første dag, og der vil også være mulighed for at blive omfotograferet, hvis der er 
nogle, der ønsker det.  
 
Unyttig viden: 
Der dør flere mennesker i verden ved at få en kokosnød i hovedet end ved et hajangreb. 
(Nana, 5. kl) 
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Kalender: 
10/11: Elevspissammen 5.-6. kl. laver mad 
 Bhkl. og 1. kl. i biografen.  
11/11: Skole-hjemsamtaler i bhkl. 
17/11: Omfotografering 
 7.-9. kl. i biografen 
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  
 

De store har arbejdet meget med det amerikanske 
præsidentvalg i dag. 


