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Nyhedsbrev uge 9 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Sikken et vejr vi havde i vinterferien, jeg håber, I har 
nydt det bare halvt så meget, som jeg gjorde, jeg kan i 
hvert fald se på de kilometer, der tikker ind, at der er 
flere af jer, der har udnyttet det gode vejr til gå- og 
cykleture. Vi er ved fælles hjælp mere end halvvejs 
nede ved Zibrandt morfar, lige nu befinder vi os i Am 
Timan i det sydlige Tchad. Det næste land, vi skal 
igennem, er den Centralafrikanske Republik, der som 
navnet antyder ligger midt i Afrika J. 
 
Før ferien sluttede vi med banko for de hjemsendte 
elever, det var en rigtig hyggelig aften, som jeg ved, at 
lærerene nød, og jeg håber, eleverne gjorde det 
samme. Fredag blev der leveret gevinster ud til de 
heldige vindere.  
 
I mandags bød vi så endelig igen velkommen til 9. 
klasserne, genåbningen var ikke så stor som jeg havde 
håbet på, men måske er jeg også bare dybt naiv, når 
jeg går og tror på, at vi får lov til at lukke op for alle 
elever, jeg blev i hvert fald skuffet og var ikke specielt 
sjov at være i nærheden af onsdag og torsdag. 
Forudsætningen for at få flere elever i skole er, at der bliver skruet op for testkapaciteten 
decentralt. Det er Jammerbugt Kommune i fuld gang med. I dag bliver der uddannet mange 
podere i kommunen, og i morgen skal de med rundt på skolerne i følgeskab med 
skolesygeplejersken, så de er kendt med de steder, de skal teste. Fremadrettet bliver der test 
af elever over 12 år med forældresamtykke og personale tirsdag og torsdag mellem 11.45 og 
12.45. Jeg er superglad for, at det er blevet besluttet centralt fra, at kommunerne skal stå for 
opgaven, og ikke som det så ud til i starten skulle være en opgave, vi som skole skulle 
uddanne personale til.  
 
Test: 
Som skrevet ovenfor bliver der fremadrettet covid-19 test af elever over 12 år og personale 
tirsdag og torsdag begyndende i morgen. De elever, der er under 15 år, kræver skriftligt 
samtykke fra forældre, mens de elever, der er fyldt 15 år, selv kan sige ja og nej til at blive 
testet på skolen. De pågældende elever har i dag fået samtykkeseddel med hjem, som skal 
udfyldes og underskrives af jer forældre og sendes med retur i morgen, hvis jeres barn skal 
testes heroppe. Jeg håber meget, at I alle vil give samtykke til test af jeres børn, jeg tror, det 
er den korteste vej til en større genåbning med forhåbentlig flere elever i skole igen.  
 
Der er i dette nyhedsbrev vedhæftet et brev fra kommunen vedr. oplysningspligt, det er 
vigtigt, at I læser det, desuden er der vedhæftet et mere detaljeret brev om testning af 
eleverne, som jeg gerne vil opfordre jer til at læse.  
 
Trivselsgrupper: 
Vi arbejder på at etablere trivselsgrupper for de elever, som sidder hjemme til virtuel 
undervisning. Trivselsgrupper bliver faste grupper bestående af 4 elever og en lærer, som 
mødes til en gåtur med udgangspunkt i friskolen. I løbet af de næste dage vil forældrene til de 
pågældende elever få tilsendt grupper og tidspunkter for gåturene med jeres børn, I kommer 
selv til at sørge for transporten til og fra Klim Friskole.  
Det er et lille bitte plaster på såret, men jeg håber, I tager imod tilbuddet.  
  
 
 

Børnehaveklassen har været i skoven for at skrive 
bogstaver i dag. 
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Marksten: 
Vi går stille og roligt i gang med at etablere vores vildt have i den kommende tid. For at kunne 
få forholdene optimale for insekterne har vi brug for nogle marksten/kampesten. Så hvis nogle 
af jer har nogle liggende, eller kender I en landmand med mange kampesten, er vi glade 
aftagere.  
 
Affaldsindsamling: 
I uge fra den 12. april til den 16. april deltager vi i Affaldsindsamlingen arrangeret af 
Danmarks Naturfredningsforening. I år er der fokus på affald fra take away affald. For at give 
vores indsamling et ordentligt spark, må I gerne begynde at samle take awayaffald allerede 
nu, hvis I kommer forbi noget i naturen. Alle kilo tæller.  
 
Unyttig viden: 
Nu hvor vi er kommet til Afrika i vores gå sammen hver for sig tur, har jeg besluttet, at den 
unyttige viden skal handle om de lande, vi kommer igennem på vores vej til Durban.  
I denne uge er vi kommet til Tchad. Tchad ligger i det centrale Afrika, der er ingen kystlinje og 
hovedstaden hedder N’Djamena. Tchad er 1.284.000 km2, til sammenligning er Danmark 
43.094 km2, der boede 11.631.456 personer i 2015, og landet var under fransk kolonidømme 
indtil 1960.  
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
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