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Nyhedsbrev uge 11 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Endelig har vi haft alle eleverne i skole igen. Det var 
fantastisk at stå udenfor til morgensang i dag og 
kigge ud over hele flokken, jeg blev simpelthen så 
glad af det. Eleverne har vi sendt på tur i dag. 
Børnehaveklassen er på legepladsen her i byen, og 
Lone har sendt en video hjem med nogle glade børn, 
der rigtig hygger sig dernede. 1. klasse er sammen 
med Christine gået til Klim Kalkovn, hvor de også 
hygger sig og leger. 2.-4. kl. er herhjemme og 
fordyber sig i en ny bog, de er begyndt at læse, den 
hedder Knivens magi. Når jeg kigger ind til dem, 
sidder de koncentreret og arbejder i grupper. Det ser 
rigtig hyggeligt ud, og de reagerer faktisk ikke 
engang ved, at jeg åbner døren. 5.-6. kl. er på 
skovlegepladsen ved Thorup Strand, Ditte har været 
nede for at aflevere en glemt taske, og børnene 
hyggede sig allerede godt, de havde gang i bålet i 
bålhytten, så jeg er sikker på, de får lavet nogle 
gode snobrød. 7.-9. kl. er ved skovlegepladsen i 
Slettestrand, hvor de også skal lave bål og bage 
snobrød på de snobrødstræer, Kristian fældede 
sammen med sin trivselsgruppe i går. De har haft gang i en rundboldkamp, og jeg er sikker 
på, at det hold, Kristian er på, vandt kampen (han er lige kommet tilbage og har fortalt, at han 
skulle være opgiver). Vi har valgt at prioritere det sociale aspekt for de elever, der kun må 
møde i skolen 1 dag om ugen, for det er vores indtryk, at det er det, eleverne savner 
allermest. 
 

Trivselsgrupperne fortsætter med deres ugentlige 
gåture, det er en fornøjelse at have eleverne med 
ude at gå ture, og deres kilometertal skæpper også 
i vores samlede gåtur til Durban i Sydafrika.  
 
På legepladsen er vi gået i gang med at etablere 
vores vildt have. Første skridt er det modsatte af 
jordforbedring, nemlig jordforringelse. Det øverste 
lag jord og græstørvene er gravet af og bliver 
brugt til at lave en jordvold af, og det hul, der er 
lavet, er blevet fyldt op med sand, så næste step 
er at få sået en speciel blomsterengblanding, så vi 
kan få blomster og græsser til at vokse op. Jeg har 
et billede i hovedet af en stor blomstereng fuld af 
valmuer, gåseurt, kornblomster og mælkebøtter og 
alle blomsterne står og vejer i vinden, mens bier 
og sommerfugle summer ovenover i en lystig dans. 
Synes I ikke, det lyder helt vidunderligt? Der er 
ligesom ikke plads til mudder, sjap, gråvejr og 
blæsevejr i mine drømme.  
 
Gå sammen hver for sig: 
I denne uge er vi nået til Kamina i det sydlige del 
af Den Demokratiske Republik Congo. Vi har gået i 
alt 7468 km og mangler ”kun” 2416 km, det er jeg 
sikker på, vi sagtens når i næste uge og hen over 
påsken.  

Bhkl har lavet billeder af sjove mennesker 



 

 
 

      klim-friskole.dk               17. marts 2021 - side 2 af 2 

 
Unyttig viden: 
Demokratiske Republik Congo (DR Congo) er et stort land, det er 2.345.410 km2 og er faktisk 
verdens 12. største land, så der er ikke noget at sige til at det tager lidt tid at komme ud af 
det. DR Congo har gennem historien været præget af megen uro, og indtil 1960 var det under 
belgisk herredømme. Hovedstaden hedder Kinshasa, og der er ca. 84 millioner indbyggere. Jeg 
har det lidt anstrengt med lande, hvor de er nødt til at sætte ordet demokratisk i sit navn, det 
plejer som regel kun at være nødvendigt i diktaturer, og det gør sig også gældende for DR 
Congo.  
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


