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Nyhedsbrev uge 15 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I dag har vi haft en fuldstændig fantastisk dag i 
et totalt lækkert vejr. Hele skolen har været af 
sted til affaldsindsamling, og vi har stort set 
samlet affald i hele Klim og Thorup sogne, 
eleverne har gjort et kæmpe stykke arbejde, 
og de har virkelig gået til den. Der har ikke 
været ret megen rynken på næsen over affald, 
der ligger smidt, og noget af det har endda 
ligget begravet i mudder, jeg er imponeret 
over dem. Eleverne i 5.-6. kl., som sidder 
hjemme til onlineundervisning i denne uge, har 
også været afsted i deres nærområder, så vi 
har dækket en stor del af den gamle Fjerritslev 
kommune.  
I alt har de elever der har været på skolen 
samlet 96,3 kg!!!! 
 
Fremmøde for elever med særlige behov: 
Vi har gennem hele nedlukningen haft elever 
fra de hjemsendte klasser i skole, det drejer 
sig om elever, der har særlige behov. Før 
påskeferien havde vi så kontakt med jer 
forældre til de elever, fordi der stod i 
retningslinjerne, at hvis eleverne skulle komme i skole hver uge, måtte de ikke være sammen 
med deres klassekammerater de uger, hvor de havde fremmøde!! Det er nu ændret, så de 
elever der har særlige behov må komme i skole hver uge og stadig være sammen med deres 
klassekammerater i den uge, de er her. Det giver også mest mening i mit hoved, at det er 
sådan. Men er der nogle af jer, der kan forstå mine frustrationer over retningslinjer mv. fra 
undervisningsministeriet? 
 
Skema og busplan: 
Der kommer lige et nyt skema for en gangs skyld. 
Jeg har vedhæftet for alle klasser, men det er kun 
5.-9. kl., der er ramt af ændringerne i selve 
skemaet. Skemaet træder i kraft i morgen torsdag, 
og gælder i de uger, eleverne har fremmøde. Det 
betyder, at eleverne i 5.-9. kl. har undervisning til kl 
13.50 hver fredag, så det får konsekvens for 
Walthers afgangstid om fredagen, hvor han fra på 
fredag først kører fra skolen kl. 14.00.  
Dvs. torsdag og fredag kører Walther først kl. 
14.00!!! 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 
 


