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Nyhedsbrev uge 48 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I fredags havde vi en rigtig hyggelig juleklippedag. Eleverne i 
bhkl-1. kl. havde inviteret deres bedsteforældre til at komme 
og hjælpe med at klippe julepynt. Jeg er 100% sikker på, at 
eleverne hyggede sig max og jeg håber at bedsteforældrene 
havde en dejlig dag sammen med deres børnebørn. Skolen 
blev flot pyntet op og står nu klar til en skøn december. 
Når så sneen vælter ned, vi synger julesange til morgensang 
og de første 3 navne er blevet trukket op af nissehuen. Så er 
vi klar til at nyde december måned og børnenes glæde ved 
julens komme.  
 
Ekstraordinær generalforsamling: 
I går afholdt bestyrelsen den første ekstraordinære 
generalforsamling, hvor der skulle stemmes om 
vedtægtsændringerne i forbindelse med sammenlægningen med Klim Fribørnehave og 
Vuggestue. De fremmødte fik gennemgået vedtægtsændringerne og stemte derefter om 
vedtagelse. Ændringerne blev enstemmigt vedtaget. Som vedtægterne foreskriver, skal 
vedtægtsændringer godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, og derfor er 
der, vedhæftet dette nyhedsbrev, en indkaldelse til den 2. ekstraordinære generalforsamling, 
som afholdes torsdag den 16. december umiddelbart før vores juleafslutning.  
 

Test og samtykke: 
Så er det igen tid til en lang smøre om test og 
samtykke. Det hele er vedhæftet dette nyhedsbrev, 
og jeg vil gerne bede jer læse det hele igennem. 
Elever fra 1. kl. og opad kan nu blive testet en gang 
om ugen med en kviktest. Det kræver samtykke fra 
jer forældre, hvis barnet er under 15 år. Desuden skal 
dem, der på nuværende tidspunkt har givet samtykke, 
forny samtykket, da det nuværende udløber til jul.  
I kan vælge at udfylde den vedhæftede blanket eller 
sende en mail til mig, hvor I giver samtykke til at 
jeres barn testes.  
 
Elev-spissammen: 
Vi har flyttet elev-spissammen fra mandag den 6. 
december til tirsdag den 7. december. Så det bliver 
tirsdag, I kan smøre en mindre madpakke i stedet.  
Eleverne i 7.-9. kl. har været rundt i klasserne med 
bestillingssedler, som de enkelte elever har udfyldt, så 
de får det, de bedst kan lide. Valget i år har stået 
mellem Karrysild, tarteletter med høns i asparges, 
fiskefilet og remoulade, medisterpølse og brunede 
kartofler, frikadeller og rødbeder.  

 
Bod: 
I stedet for elev-spissammen mandag afholder eleverne i 7.-9. kl. bod mandag. De sælger 
lasagne i boden.  
 
Unyttig viden: 
Blåmejser kan ikke se farven blå.  
 
Kalender: 
7/12: Elev-spissammen 



 

 
 

      klim-friskole.dk               1. december 2021 - side 2 af 2 

10/12: Bogbus 
13/12: Lucia 
16/12: Juleafslutning aften 

Ekstraordinær generalforsamling 
17/12: Juleafslutning 
18/12-2/1: Juleferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


