
 

 
 

      klim-friskole.dk               11. januar 2022 - side 1 af 2 

Nyhedsbrev uge 2 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Jeg ved godt, jeg har skrevet dette før, men det 
er altså bedst at være på skolen, når der er 
elever. Jeg savner lyden af børnene, deres latter, 
deres fortællinger om små ting, der er sket 
hjemme ved jer, og lyden af bordtennisbolde der 
hopper hen over bordtennisbordene, (den lyd 
plejer ellers at kunne drive mig til vanvid). 
 
Dagligdagen med Covid: 
Jeg sendte i går mandag en analyse ud til jer 
forældre, hvor jeg bad jer tage stilling til, om I 
ønsker hjemmetest eller test af jeres børn på 
skolen. Jeg vil gerne, I får besvaret den senest 
torsdag, så jeg ved, hvor mange test jeg skal 
sende hjem og til hvem i næste uge.  
 
Vi oplever nu det, at vi også har elever, der 
tester positiv for covid-19, derfor vil jeg lige 
opridse, hvordan retningslinjerne er: 

• hvis jeres barn tester positiv i en selvtest 
eller hurtigtest, skal I få lavet en pcr-test 
hurtigst muligt. 

• Ved smitte i klassen, skal 
klassekammeraterne testes så hurtigt 
som muligt (0-dagen) med en hurtigtest 
eller en selvtest. Derefter skal de testes med en hurtigtest på 4.-dagen og en selvtest 
eller hurtigtest på 6.-dagen. 

• der er ikke krav om selvisolation, når man er øvrig kontakt 
• hvis man får symptomer eller tester positiv, skal man gå i selvisolation og få foretaget 

en pcr-test. 
 
I og med at vi oplever flere børn, der er hjemme enten med covid, eller fordi de er 
hustandskontakter, har vi besluttet os for, at klasselærerne tager kontakt til hjemmet, når der 
foreligger en positiv pcr-test, og der aftales, hvad eleven kan arbejde med derhjemme, mens 
de er fraværende. Desuden vil vi lave lidt virtuel kontakt i løbet af dagene, hvor eleverne er 
isolerede. Det præcise omfang af den virtuelle kontakt kan jeg ikke give, da den er afhængig 
af, hvad der sker i klassen og på skolen. 
 
Fortælling og bus: 
For ikke at få for mange elever samlet, har vi besluttet at pille 7.-9. kl. ud af religionsfortælling 
onsdag morgen. De skal i stedet have dansk med Kristian i den time, det er den dansktime, de 
har i 7. time onsdag, der bliver flyttet op til 1. time onsdag. Det betyder så også, at bussen 
kører tidligere hjem onsdag, så den kører kl. 14.00 hele ugen. Dette er gældende fra i morgen. 
 
Emneuge: 
I næste uge har vi læseemneuge. Emneugen foregår i klasserne, og hver klasselærer har valgt 
en bog, en genre eller en forfatter, de enkelte klasser skal fordybe sig i. De skal naturligvis 
læse rigtig meget, men derudover skal alle klasserne lave et kreativt produkt. 
Alle elever møder hver dag kl. 8.15, og eleverne fra bhkl.-2. kl. har fri kl. 13.05 hver dag, 
mens eleverne fra 3.-9. kl. har fri kl. 13.50 hver dag.   
 
Unyttig viden: 
Fire ud af ti amerikanere har været i TV.  
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Kalender: 
14/1: Bogbus 
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  
 


