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Nyhedsbrev uge 31 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Vi er klar, møblerne er sat på plads, græsset er slået, bussen er pudset og personalet kan 

næsten ikke vente til, det bliver mandag kl. 16.00, hvor vi tager imod de 8 nye elever til 
børnehaveklassen. 

 
Vi har arbejdet hele dagen i dag og arbejder videre i morgen alle sammen. Fredag og mandag 

står den på individuel forberedelse og klargøring af klasselokaler, så vi er super parate til at 

tage imod jeres børn mandag aften.  
 

1. skoledag: 
De nye elever i børnehaveklassen møder på mandag kl. 16.00 sammen med deres forældre. 

Når de kommer på skolen, står Søren klar til at tage billeder af børnene med forældre på deres 

første skoledag. Børnene skal have time sammen med Lone og Tanja, i begyndelsen må 
forældrene gerne være med, men efter en lille halv times tid går forældrene udenfor og får en 

kop kaffe, mens børnene bliver hos Lone og Tanja.  

Kl. 17.30 møder resten af eleverne sammen med deres familier. Bestyrelsen har igen i år lavet 
grillet svinekam, som vi spiser sammen. Når vi er færdige med at spise, samles vi alle 

sammen inde i fælleslokalet, hvor vi synger en sang, og jeg giver praktiske beskeder.  
 

ALLE skal medbringe tilbehør til den grillede gris, bestik og service, tæpper eller lign til at 

sidde på, vi sidder udenfor, og drikkevarer.  
 

Tirsdag morgen er Walther klar med bussen og begynder sin opsamlingsrute. 
 

Bus: 

Pga. vejarbejde i Fjerritslev har bussen kun stoppested både morgen og eftermiddag på 
rutebilstationen. Jeg håber, at de er færdige med arbejdet derinde, så vi kan komme tilbage i 

vanlig gænge, når vi kommer til september.  

 
Forældremøder: 

Forældremøderne er planlagte, så I får lige datoerne her. 
Bhkl.-1. kl. tirsdag den 24. august 

2. kl. onsdag den 25. august 

3.-5. kl. mandag den 30. august 
6. kl. torsdag den 2. september 

7.-9. kl. mandag den 6. september 
 

I får nærmere besked vedr. tidspunktet af klasselærerne. 

 
Corona-test: 

Der er fortsat mulighed for at få foretaget hurtigtest på skolen 2 gange om ugen. Det er 

foreløbig mandag og onsdag, der er testmulighed, og første gang bliver på onsdag. Elever har 
mulighed for at blive testet, når de er fyldt 12 år. Hvis de er mellem 12 og 15 år, kræver det 

samtykke fra en forælder eller værge. Jeg vedhæfter samtykkeerklæring til nyhedsbrevet og 
beder jer udfylde den og aflevere den. Det gælder også dem, der tidligere har udfyldt en 

samtykkeerklæring, da den udløb den 1. juli.  

 
Kalender: 

9/8: 1. skoledag 
17/8: Bestyrelsesmøde 

19/8: Udskolingsarrangement 

20/8:  Bogbus 
24/8: Forældremøde bhkl.-1. kl. 

25/8: Blokdag 
Forældremøde 2. kl. 
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26/8: Blokdag Håndboldkaravanen i Thorup-Klim hallen 

30/8: Forældremøde i 3.-5. kl. 

2/9: Gymnastikdag for eleverne i bhkl.-6. kl. 
Forældremøde i 6. kl. 

6/9: Forældremøde i 7.-9. kl. 

10/9: Bogbus. 
 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  
 


