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Nyhedsbrev uge 19 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I morges sang vi Hør den lille 
stær til morgensang 
akkompagneret af fuglesang, 
det var simpelthen fantastisk, 
men det tog min 
koncentration, så jeg sang 
forkert flere gange J. Den 
anden sang var Hvem har 
malet himlen blå, hvortil en af 
de små sagde: ”Hvorfor skal vi 
synge den når himlen er helt 
grå i dag?” Det er fedt, når 
eleverne tænker over, hvad vi 
synger.  
 
Busændring: 
Fra mandag og de næste to uger er der vejarbejde på Brøndumvej omkring 
Sandagervej og Borups Allé. Derfor er vi nødt til at flytte stoppestederne i 
Fjerritslev, så Walther kun samler op og sætter af på rutebilstationen de næste 
to uger. Dvs. han kører fra rutebilstationen kl. 7.58, og han afleverer børn der 
kl. 13.33 mandag til onsdag og kl. 14.18 torsdag og fredag. Både Walther og 
jeg håber, at vi efter de to uger kan kører efter normal plan igen.  
 
Nyt fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen har haft møde og besluttet, at generalforsamlingen først bliver 
afholdt efter sommerferien, datoen er ikke fastsat endnu. Desuden er der 
fastlagt en dato for et fællesmøde med børnehavens bestyrelse, det bliver den 
20. maj, hvor bestyrelserne indleder mødet med spisning.  
 
Projektuge: 
Eleverne i 7.-9. kl. har projektuge i næste uge. De skal arbejde i grupper, og 
hver gruppe har valgt deres eget emne. Emnerne spænder vidt fra ”Musik 
gennem tiderne” over ”Fiskeri ved Thorup Strand” og ”Gnavere” til ”Anders 
Breivik”. Jeg har lige snakket med de store, og de lyder spændte og tændte på 
opgaven, det tegner godt.  
 
Lejrskoler og emneuger: 
Nogle ting gør bare rigtig ondt at skrive, og helt ærligt har jeg udskudt denne 
besked længe L  
Der bliver ingen lejrskole i år, vi må ikke lave overnatninger med eleverne, 
heller ikke selvom vi holder dem indenfor klasserne.  
Vi må heller ikke afholde emneuge på tværs af hele skolen, så vores store 
emneuger de sidste to uger er vi også nødt til at aflyse.  
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Til gengæld har vi besluttet, at vi indenfor klasserne laver nogle forskellige 
ting. Der bliver ture ud af huset og emneuger i huset, det bliver op til de 
enkelte lærere, og det kommer I helt sikkert til at høre nærmere om.  
 
Husk fridagene: 
I morgen og fredag har vi fri, det skal I lige huske. Nyd fridagene J 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


