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Nyhedsbrev uge 1 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Først og fremmest godt nytår til jer alle. Jeg håber, I er kommet godt ind i 2022.  
 
På skolen mødte lærerne ind i går morges og havde onlineundervisning med alle eleverne, da 
undervisningen var færdig, gik vi i gang med at finde ud af, hvordan vi får det hele tilrettelagt, 
så det bliver så trygt som muligt for jer at sende jeres børn i skole igen fra i morgen.  
 
Test: 
I juleferien skrev jeg til jer om mulighed for at hente 2 hjemmetest til eleverne fra 1.-9. kl., så 
eleverne kan møde nytestede ind i morgen tidlig. Fremadrettet får eleverne udleveret 2 
hjemmetest om ugen. Hvis I ikke ønsker at anvende hjemmetestene, vil jeg gerne have 
besked, så vi undgår spild af ressourcer. Meningen med de to test pr uge er, at eleverne skal 
hjemmetestes to gange om ugen, og jeg TROR, at de på sigt kommer til at afløse 
hurtigtestene udført af personale fra Jammerbugt kommune.  
Fra i morgen kommer testerne to gange om ugen, og det er alle elever, undtagen bhkl.,  der 
kan blive testet. Men det kræver samtykke fra jer forældre for elever under 15 år samt et 
billede af det gule sygesikringsbevis på iPaden. Vi mangler især samtykke til eleverne fra 5. kl. 
og opefter. Samtykkeerklæring er vedhæftet dette nyhedsbrev, så få den udfyldt og afleveret 
eller send et samtykke på mail.  
 
Dagligdagen med corona: 
I bussen er det vigtigt, at eleverne spritter hænder, når de kommer ind om morgenen. De skal 
sidde på deres faste pladser. 
I skolen har vi så vidt muligt adskilt eleverne fra hinanden. Undervisningen kommer primært 
til at foregå i stamklasserne. Eleverne skal spritte hænder, når de kommer ind på skolen om 
morgenen. I forældre må godt komme ind, men I skal bære mundbind. Kaffe på lærerværelset 
er slut, og lærerværelset er kun for personalet.  
Morgensang kommer til at foregå udenfor lige som sidste år, håndvask fortsætter vi med som 
før jul, dvs. når eleverne kommer ind fra frikvarter, og før de skal spise. Toiletterne bliver 
fordelt på de forskellige klassetrin.  
I frikvarterne bliver eleverne også fordelt på faste områder. 
I SFO bliver børnene delt så bhkl-1. kl. er for sig selv og 2.+3. kl. er sammen. 
 
Vi prøver på at gøre det så trygt som muligt og på 
at adskille eleverne så meget som muligt, men jeg 
er desværre bange for, at vi kommer til at opleve 
smitte på skolen i den kommende periode indtil 
vinterferien.  
 
Kalender: 
17-21/1: Læseemneuge 
18/1: Bestyrelsesmøde 
24/1: Skolehjemsamtaler 3.-5. kl. 
25/1: 8.-9. kl. arbejdsdag 
26/1: Bhkl-3. kl. Aalborg teater 
27/1: Skolehjemsamtaler 2. kl. 
31/1: Skolehjemsamtaler 7.-9. kl 
1/2: Skolehjemsamtaler 1. kl 
7/2: 7.-9. kl i biografen 
14/2: Bestyrelsesmøde 
19-27/2: Vinterferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole Jeg tror, lærerne glæder sig til eleverne kommer i morgen. 


