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Nyhedsbrev uge 12 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Mens jeg sidder og skriver dette nyhedsbrev, bliver Ditte og jeg på kontoret skiftevis 
akkompagneret af elevernes replikker, sange og beat fra orkesteret, og lejlighedsvis kan vi 
høre Kristian rette på skuespillerne, at de skal kigge den ene eller den anden vej. Det er 
hyggeligt.  
I dette nyhedsbrev præsenterer vi et nyt tiltag, som hedder Elevnyt. Det er et forslag fra Nana 
og Frederikke i 6. kl. som har snakket om, at eleverne også skal have et talerør i 
nyhedsbrevet. Det bliver ikke vildt langt, men bare et par linjer om, hvad der sker på skolen. 
Jeg synes, det er en megagod idé.  
 
Musical: 
I morgen er vi klar. Kl. 10.00 har vi generalprøve for børnehaverne, Thorup-Klim skole og 
bedsteforældre. Så er vi klar til premiere i morgen aften kl. 18.30. Eleverne skal være på 
skolen kl. 18.00, så de kan blive sminket og få klædt om.  
Efter forestillingen har forældrene i bhkl.-1. kl. lavet et stort kagebord. Begge arrangementer 
er gratis, men vi opretter en mobile pay box, som man kan betale til, hvis man har lyst.  
Vi glæder os til at se jer alle.  
 
Nyt fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen holdt møde torsdag i sidste 
uge. Der blev blandt andet talt om 
dagligdagen i børnehuset (børnehaven 
og vuggestuen) og skolen, om økonomi, 
om lønforhandlinger, fællesskab, “Vildt 
fest”. Vi savner fællesskabet med 
hinanden i hele friskolen og er derfor 
glade for at “Corona nu er ovre”, så vi 
kan mødes mere frit igen til forskellige 
arrangementer, arbejdsdage, osv. osv. 
😊"#$% Det er sjovt at være 
friskoleforældre/friskolefamilie, men det 
har været hårdt for vores friskole-ånd 
ikke at kunne forsamles. 

• Friskolen var med til arrangementet “Fjerritslev for Ukraine”. Det var rigtigt fint og 
vigtigt at støtte op om. 	

• Vi har brug for lidt flere hænder til at hjælpe med Vildt fest-arrangementet. Det er den 
2/4, fra kl. ca 17.30 og aftenen ud. Vi hjælper med at servere ta-selv-bord, stå i bar og 
rydde op/vaske op osv. Giv Mille besked om at du/I kan hjælpe den dag. Det bliver en 
fest at hjælpe til ved den fest.  

• Vores friskole er udtaget til ”ministerielt tilsyn”. Det betyder, at 2 fra ministeriet 
kommer på besøg/tilsyn og ser, hvordan vi laver friskole. Vi glæder os til at vise dem, 
hvordan vi laver friskole på Klim Friskole.  

• Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2021.  
• Der afholdes generalforsamling torsdag den 28/4; spisning kl. 18 og start af selve 

generalforsamlingen kl. 19. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Det er den første 
generalforsamling efter at vi er lagt sammen med børnehuset. Bestyrelsen er som del 
af sammenlægning udvidet fra 7 til 9 personer.  

• I fredags blev der lagt nyt tag på pyramiden. Det var en fantastisk dag med et 
fantastisk team, der løste opgaven fantastisk. Så vi har nu ny isolering og nye 
tagplader på pyramiden. Så dejligt – og stor tak til det arbejdende folk.  

• Skolen har 150 års fødselsdag i november i år. Dette vil vi fejre på forskellig vis, hvilket 
I vil høre mere om. Datoen er den 11/11, så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi 
fejrer det på selve dagen og i uge op til. 
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Elevnyt: 
Emne er musicalen. 
Vi er lige begyndt at øve med rekvisitter, og replikkerne sidder næsten på rygraden. Vi skal 
kunne sangene uden af, det bliver svært, men vi klarer den. Jeg tror helt bestemt, at vi når at 
blive klar til forestillingen, og at vi kommer til at nyde det 😊"#$% 

Frederikke 6. kl. 
 

Bus torsdag og fredag før påske: 
Husk at bussen kører tidligt hjem i morgen torsdag, dvs. kl. 13.15. 
Desuden har Walther et ønske om at få fri fredag eftermiddag den 8. april, så han kan komme 
til Sverige. Så I står selv for hjemtransport fredag før påskeferien. 
 
Bod: 
På mandag serverer eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og en overraskelse. 
 
Unyttig viden: 
De fleste læbestifter indeholder fiskeskæl.  
 
Kalender: 
24/3: Formiddag generalprøve 

Aften forestilling 
25/3: Oprydning efter musical (eleverne i bhkl.-3. kl. må holde fri) 
28/3: Affaldsindsamling 
28-31/3:Introdage 8. kl. 
30/3: Elevspissammen  
1/4: Blokdag 

Christine går på barsel 
4/4: Pædagogisk eftermiddag lærere og SFO 
6/4: Morgensang i kirken 
7/4: Skole-hjemsamtaler i 6. kl.  
7/4: Bogbus 
9.-18/4: Påskeferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


