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Nyhedsbrev uge 24 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi har de sejeste elever i børnehaveklassen, 
de cyklede 14,5 km i går fra skolen og hjem 
til Lone i Frøstrup, og de havde modvind!!! 
De gjorde det simpelthen så godt alle 
sammen, jeg er vildt imponeret over dem 
og mon ikke der er nogle, der har sovet 
godt i nat.   
1. klasse er i gang med at lave deres egne 
biler ud af papkasser, de går vildt meget op 
i det. Det er simpelthen så sjovt at høre 
dem snakke om deres projekt, når de går 
forbi døren til kontoret 😊"#$% og jeg glæder 
mig til at se den trafikskole, de skal have 
med deres biler 😊"#$% 
I går havde 2.-4. kl. kæledyrsdag, så 
fritterhaven var fyldt op af diverse hunde, 
en hest og en slange. Hold da op hvor børnene hyggede sig i vildskab, og det gjorde ikke min 
lyst til at få en skolehund på Klim Friskole mindre, en skoleslange er absolut ikke i mine 
overvejelser. 
5.-6. kl. har været ude af huset både mandag og tirsdag, mandag var de på gårdbesøg hos 
Louise og John Klit, hvor de fik lov til at hjælpe med at få kvierne ud, de bagte snobrød og til 
sidst skulle de bestå en “eksamen” og når den var bestået, fik de en Arla taske med indhold. 
Tirsdag var de i kalkbruddet ved Klim Bjerg, hvor de bl.a. søgte efter fossiler. Der er tidligere 
nogle af eleverne i 5.-6. kl., der har været heldige at finde nogle flotte fossiler dernede, men 
så heldige var de ikke denne gang. 
7.-9. kl. har været herhjemme de første dage, mandag havde de spilledag med både brætspil 
og computerspil, og i går havde de idrætsdag til dels på fodboldbanen, men også på 
multibanen ved Thorup-Klim hallen. I dag er de kørt til Slettestrand, hvor Mette Kronborg har 
lovet at tage kyndig hånd om eleverne OG Kristian, når de skal ud at køre mountainbike. 
 
Nyt fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen har afholdt møde fysisk på skolen, hvor vi mødtes uden mundbind, det var rart. 
Vi har fastsat en dato for generalforsamlingen, det bliver tirsdag den 7. september, hvor vi 
begynder med fællesspisning kl. 18.00, og generalforsamlingen begynder kl. 19.00. Så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.  
I forbindelse med gennemgangen af økonomien, kunne vi konstatere, at serveringen af 
eftermiddagsmaden i SFO er en stor succes, og det er vi rigtig glade for. For at det hænger 
sammen økonomisk, vil prisen på eftermiddagsmad efter sommerferien blive 50 kr/måneden. I 
forbindelse med prisstigningen er der naturligvis mulighed for at hoppe fra ordningen.  
Derudover arbejder bestyrelsen tæt sammen med børnehavens bestyrelse om en 
sammenlægning af de to institutioner. Forældrene i børnehaven og vuggestuen modtog i sidste 
uge et brev fra børnehavens bestyrelse, det er vedhæftet dette nyhedsbrev, så I også har 
mulighed for at læse det. I forbindelse med arbejdet omkring en sammenlægning skal de to 
bestyrelser, personalet fra begge institutioner og en repræsentant fra DLO, som er 
børnehavens organisation, og en repræsentant fra Friskoleforeningen holde møde torsdag den 
24. juni, for at afklare diverse spørgsmål, der måtte være.  
Den 11. november 2022 har skolen 150-års jubilæum og vi er i bestyrelsen gået i gang med at 
planlægge fejringen af det. Hvis nogle af jer har ideer til, hvordan vi kan fejre 150 år, hører vi 
meget gerne fra jer.  
Desuden er der optaget 5 nye medlemmer i skolekredsen, og vi begynder så småt at 
planlægge efterårets arbejdsdag, den synes vi, at vi trænger til.  
 
På bestyrelsens vegne  
Mille Sundstrup. 
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Randers Regnskov: 
Som jeg skrev i sidste uge, skal eleverne fra bh.kl.- 6. kl. på tur til Randers Regnskov i 
morgen. Walther kører dem derned, og de er først hjemme ved 16-tiden, hvorefter Walther 
kører eftermiddagsruten. 
Eleverne skal huske madpakke, drikkedunk og let tøj, der er varmt inde i Regnskoven, men 
samtidig skal de have en trøje eller jakke med, da der fornyligt er blevet indviet et udendørs 
område, som vi også skal besøge. Desuden må de max have 50 kr med til en is. 

 
Afslutningsdage: 
I torsdags kom den fantastiske nyhed, at vi nu må 
lave skole på næsten normal vis. Det er simpelthen så 
skønt og så stor en befrielse for os alle sammen, så 
det faktisk er umuligt at beskrive. Noget af det bedste 
er, at vi må holde den afslutning, som vi har allermest 
lyst til, nemlig en fælles afslutning for hele skolen, det 
er essensen af friskole.  
Derfor er I alle sammen inviteret til afslutning på 
mandag kl. 17.00-20.00, og I er meget velkomne til at 
tage søskende med.  
I skal selv medbringe madpakke, drikkevarer, service 

og tæpper til at sidde på. Vi tænder op i bålhytten, MEN hvis I alle kommer med bagekartofler 
og koteletter, får vi et problem med at komme til at spise, inden arrangementet slutter, så det 
må I godt lige tænke på i jeres madplanlægning. 
Når vi har spist, bliver der forskellige aktiviteter, og vi slutter af fælles med en sang. 
Vi glæder os helt vildt til at se jer. 
 
Tirsdag aften har vi dimission for afgangseleverne og deres forældre, hvor 7. kl. forældre står 
for servering og madlavning til dem. 
 
Onsdag skal vi til Thorup Strand og se et skuespil, som hedder “Fiskeren og hans kone”. 
Eleverne fra 2.-9. kl. skal cykle derned, så de skal alle have cykler og cykelhjelm med onsdag.  
 
Torsdag den 24/6 har vi afslutning. De første to timer hygger eleverne i klasserne, og kl. 
10.30 overtager afgangseleverne underholdningen. Underholdningen skal foregå udenfor, så 
vær lige søde at krydse fingre for godt vejr, dog helst ikke så varmt som sidste år.  
Kl. 13.00 synger vi ferie-sangen, ønsker hinanden god sommerferie og tager afsked med 
afgangseleverne, og Walther kører hjem kl. 13.15. 
 
Fredag den 25. juni møder eleverne i 7. kl. kl. 8.15 til rengøring sammen med lærerne. De har 
fri kl. 13.00. Walther kører hverken til eller fra skole fredag, så I skal selv sørge for at få 
eleverne hertil. 
 
Rettelse: 
Jeg sendte besked ud med næste års samlæsninger i sidste uge. Den var desværre ikke rigtig. 
Eleverne i 7. kl. skal samlæses med 8. og 9. kl. Fagfordelingen var ikke tænkt til ende og 
eleverne skal have fysik/kemi fra 7. kl. så for ikke at skulle oprette to hold bliver 
samlæsningerne ændret til: 6. kl. alene med Søren som klasselærer og 7.-9. kl. med Kristian 
som klasselærer. Jeg beklager fejlen. 
 
Kalender: 
21/6: Fælles afslutning  
22/6: Dimission 
23/6: Teater ved Thorup Strand 
24/6: Sidste skoledag 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  


