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Nyhedsbrev uge 6 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Foråret er på vej, det er ikke fordi vi kan mærke det 
på temperaturen, men alligevel kan vi mærke det 
både på lyset, luften og hormonerne blandt eleverne. 
I bestyrelsen og på lærerværelset er vi i gang med at 
ansætte en barselsvikar for Christine. Vi har fået 17 
ansøgninger, og vi har også fået nogle 
velkvalificerede ansøgere, så jeg er fortrøstningsfuld.  
 
Den kommunale ungdomsskole: 
I mandags havde eleverne i 7.-9. kl. besøg af to 
repræsentanter fra den kommunale ungdomsskole. 
De kom for at fortælle om forårets tilbud i den 
kommunale ungdomsskole, og jeg skal love for der 
er mange fede tilbud. Tilmeldingen skal foregå online 
via ungdomsskolens hjemmeside Ungjam.dk 
 
Naturfagsmaraton: 
I år har vi fået mulighed for at deltage i 
Naturfagsmaraton. 6. klasse er meldt til, og de er i 
denne uge i gang med at lave de produkter, de skal 
til Brønderslev og præsentere på onsdag. Klassen 
skal lave produkter indenfor 6 forskellige emner: biodiversitet, bæredygtighed/genbrug, 
boliger, broer, strandsejler og hørelse. Det er ret spændende at kigge ind til eleverne og se, 
hvordan de knokler med at designe, bygge og konstruere vidt forskellige ting både i 
virkeligheden og virtuelt.  
 
Afsked: 
På fredag tager vi afsked med Alexander i 5. klasse. Alexander skal til Fjerritslev skole. Vi 
ønsker ham held og lykke og takker Sandra og Henrik for samarbejdet gennem de år, 
Alexander har gået hos os.  

 
Bus fredag før vinterferien: 
Som I ved, har Walther et sommerhus i Sverige, som han er 
rigtig glad for at besøge. Han har spurgt, om han muligvis kan 
få lov at holde fri fredag den 18. februar om eftermiddagen. 
Derfor spørger jeg jer: Hvem har IKKE mulighed for selv at få 
sit barn hjem fra skole fredag eftermiddag? Hvis ikke jeg hører 
fra jer senest på fredag, regner jeg med, I selv kan sørge for 
hjemtransport på en eller anden måde den dag.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. et eller andet i boden, 
som vi ikke ved hvad er, men det er sikkert lækkert ;-) 
 
Unyttig viden: 
Man forbrænder flere kalorier ved at sove end ved at se TV. 
 
Kalender 
11/2: Bogbus 
14/2: Bestyrelsesmøde 
16/2: 6. klasse til naturfagsmaraton 
19-27/2: Vinterferie 
28/2: Fastelavn 
2/3: Morgensang i kirken 
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8/3: Skolehjemsamtaler bhkl. 
11/3: Bogbus 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


