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Nyhedsbrev uge 10 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Nogle gange, når jeg sætter mig for at skrive nyhedsbrev, 
ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal skrive. Sådan en 
dag er det i dag. Jeg er så ked af, at vi ikke får alle elever 
i skole fra på mandag. I går var jeg sikker på, eleverne fra 
5.-8. kl. fik lov at komme i skole, om ikke andet så bare 
50%, jeg var glad og havde kriller i maven. Sådan er det 
ikke i dag. Jeg er desillusioneret, frustreret og totalt 
nedtrykt, og jeg har virkelig svært ved at se det positive i 
noget som helst. Eleverne i 5.-8. kl. må komme tilbage til 
udendørs undervisning 1 dag om ugen!!! Anette siger, vi 
skal se positivt på det, vi får lov til at få dem tilbage 1 
dag, og vi får dem væk fra computeren den dag. Det har 
hun ret i, og jeg skal også nok komme dertil, der kommer 
bare lige til at gå lidt tid.  
 
Vores private lille testcenter er i gang, og det skal nok 
komme til at køre uden problemer, det skal bare lige 
sparkes i gang først. Det er vigtigt, at de elever, der skal 
testes har sygesikringsbevis eller pas med, så de kan 
identificere sig med det.  
 
Vores gåtur går til gengæld rigtig godt. Vi er smuttet igennem Den Centralafrikanske Republik 
og er ankommet til Ubundu i Den Demokratiske Republik Congo, og vi mangler kun 1/3 af 
turen.  
 
Velkommen: 
I mandags bød vi velkommen til Midas Borg, som er begyndt i 1. kl. Midas er sammen med sin 
mor Charlotte flyttet til Gøttrup, hvor de skal bo sammen med Bjørn. Vi byder velkommen 
velkommen til jer alle, og vi ser frem til samarbejdet med jer.  
 
Genåbning version 2: 
Som skrevet ovenfor skal eleverne i 5.-8. kl. i skole 1 dag om ugen. Det bliver onsdag, der 
bliver deres skoledag. Al undervisning kommer til at foregå udenfor uanset vejr og vind, derfor 
er det hamrende vigtigt at eleverne har tøj og sko på efter vejrudsigten, det hjælper 
simpelthen ikke noget, at de kommer i små lærredssko en dag, hvor det regner hele dagen, 
det bliver for koldt for dem. Så eleverne er nødt til at pakke deres ønsker om at være fikse og 
smarte væk og iføre sig noget ordentligt tøj. Det kommer så også til at betyde, at busplanen 
bliver ændret onsdag morgen, så vi kører efter den oprindelige plan, og om eftermiddagen 
kører vi efter den vedhæftede plan.  
 
Bus: 
I går tirsdag ville bussen ikke starte. Walther ringede til mig, og jeg skyndte mig at skrive 
rundt til alle med busbørn, at bussen ville blive 10 minutter forsinket, og at jeg ville vende 
tilbage. Så langt så godt. Hvis det sker igen, og I har spørgsmål om, hvad der sker, og hvad 
status er, vil jeg gerne have, at I ringer til mig i stedet for Walther. Walther har rigeligt at gøre 
med at gøre klar til mekanikeren eller med at forsøge at få bussen i gang. Han skal ikke bruge 
sin tid på at snakke i telefon, de beslutninger, der bliver taget, bliver taget af Walther og mig i 
samarbejde. Jeg ved godt, at I bliver presset derhjemme, når I får sådan en besked om 
morgenen, men vi arbejder alt, hvad vi kan på at løse det bedst muligt. Det er fedt, når nogle 
af jer skriver ”Hvis bussen ikke kommer, kan vi godt aflevere x antal børn på skolen” eller ”Mit 
barn er alene hjemme og vi kan ikke få ham/hende kørt i skole.” Så begynder min hjerne at 
fylde biler op bare for en sikkerheds skyld. Men skån lige Walther. 
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Aflevering af bøger fra biblioteket: 
På mandag den 15. marts kommer de fra biblioteket og tømmer den gule bogafleveringsboks. 
Så jeg vil gerne opfordre jer alle til lige at tjekke gemmerne derhjemme og få afleveret de 
bøger, I har til at ligge. 
 
SFO-pasning i påske: 
Jeg sender spørgeskema ud til besvarelse vedr. behov for pasning de tre første dage i 
påskeferien i dag. Skemaet skal være besvaret senest onsdag den 17. marts.  
Unyttig viden: 
I weekenden susede vi lige igennem Den Centralafrikanske Republik på vores gåtur, men I 
skal da ikke snydes for lidt viden om det land.  
Den Centralafrikanske Republik ligger lige midt i Afrika, og hovedstaden hedder Bangui. Landet 
er 622.984 km2 stort, dvs. ca. halvt så stort som Tchad. Der bor 4.659.080 personer i Den 
Centralafrikanske Republik og klimaet er tropisk, dvs. de har varme, tørre vintre og mildere, 
regnfulde somre.  
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


