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Nyhedsbrev uge 1 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Først og fremmest godt nytår. Vi er kommet stille og 
forholdsvis roligt i gang med den virtuelle undervisning, og 
de elever, vi har inde i nødpasning, kører også stille og 
roligt. De store hjemsendte elever er rigtig gode til at 
hjælpe med tekniske problemer, og det har i hvert fald jeg 
nydt godt af flere gange. De yngste elever er også online 
med deres lærere, og her er erfaringen især, at det er 
svært, og det kan let give mange frustrationer. Hvis vi på 
nogen som helst måde havde været forudseende, skulle vi 
have øvet det at bruge de værktøjer, vi bruger sammen 
med eleverne, i den daglige undervisning. Men jeg har 
simpelthen gået rundt i en eller anden åndssvag naiv tro 
på, at de yngste elever fra bhkl-4. kl. ikke ville sendt hjem 
igen, så jeg beklager mange gange det bøvl, der er blevet 
lagt på jeres skuldre.   
 
Hvis restriktionerne bliver forlænget, vil jeg fremover hver 
onsdag lægge et skema ud, så I kan besvare behov for 
nødpasning for elever i børnehaveklassen-3. klasse.  
 

Mundbind og sprit: 
Når I skal ind på skolen eller i SFO for at hente jeres børn, skal I bruge mundbind og sørge for 
at spritte hænderne af. Der står håndsprit lige inden for døren på skolen og på bordet i gangen 
i SFO.  
 
Fællesspisning aflyst: 
Det kommer sikkert ikke som den store overraskelse, men fællesspisningen den 19. januar er 
aflyst, vi tror simpelthen ikke på, at forsamlingsforbuddet kan nå at blive hævet fra 5 til 100 
på 14 dage.  
 
Unyttig viden: 
Det er fysisk umuligt at slikke sig selv på albuen. Denne gang er det rigtigt, jeg har testet.  
 
Kalender: 
14/1:  Kompetenceforum 
22/1: Bogbus 
25/1:  Elevspissammen 
1-5/2: Emneuge  
1-2/2: 7.-9. kl. laboratoriedage 
2/2: 2.-4. kl. med Skolen i biografen 
3/2: 5.-6. kl. med Skolen i biografen 
4/2: Skolevalg 

Kompetenceforum 
10/2: Skole-hjemsamtaler 1. kl 
12/2: Bogbus 
15/2: Fastelavn 
 Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.  
22-26/2: Vinterferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


