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Nyhedsbrev uge 9 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
De sidste dage har vi rigtig kunnet mærke foråret. Vejret har været skønt, og eleverne har i 
den grad nydt frikvarterne udenfor. På kontoret har Ditte og jeg nydt lyden og synet af 
børnehavebørnene, som har travlt med at flytte sand i lastbiler og hygger sig rigtig meget 
udenfor i det skønne vejr. Der er bare en anden lyd fra børnenes leg, når solen skinner end, 
når det regner og blæser.  
Mandag havde vi fastelavn med eleverne fra bhkl-5. kl. De mødte udklædte i forskellige 
fantasifulde udklædninger og havde en fest om formiddagen med tøndeslagning og diverse 
lege. Jeg kan afsløre, og det kommer sikkert som en overraskelse for jer, at der er nogle af 
børnene, som er helt vilde med ballondans, indtil deres egen ballon bliver sprunget 😂"#$%&'( 
I går havde vi besøg af Jens Sørensen, som er skolens tilsynsførende. Det er en god oplevelse 
at have besøg af Jens, og han er rigtig god til at stille nogle spørgsmål, som udfordrer i hvert 
fald min hjerne. Børnene er vant til at have Jens på besøg, så han oplever den “sande” 
version, når han kommer rundt i klasserne.  
Mandag og tirsdag havde eleverne i 7.-9. kl. terminsprøver, mandag var det i dansk og tirsdag 
var det i matematik. Vi er jo en prøve- og karakterfri skole, men vi synes samtidig, det er 
vigtigt, at vores elever bliver sat i en prøvelignende situation, så de ikke er totalt uforberedte, 
når de forlader Klim Friskole. Eleverne får også mulighed for at vælge at få en karakter for 
deres terminsprøve, så det ligner en eksamen så meget som muligt. Kristian går i dag i gang 
med at ringe rundt til forældrene i 7.-9. kl. for at fortælle om elevernes arbejdsindsats under 
prøveafviklingen. I år har vi gjort os nogle erfaringer med afviklingen af terminsprøver, det 
resulterer at vi næste år rykker dem frem, så de ligger i januar måned inden skole-
hjemsamtalerne, så slipper Kristian for at ringe rundt, og inden parathedsvurderingerne.  
 

Velkommen: 
I mandags bød vi velkommen til Nitai 
og hans mor Louise. Nitai er startet i 2. 
kl., bor i Manstrup og er flyttet til Klim 
Friskole fra Trekronerskolen. Vi håber, 
Nitai og hans mor falder godt til på Klim 
Friskole, og vi glæder os til 
samarbejdet med familien.  
 
Musical: 
Om 14 dage går vi i gang med vores 
musical, vi oplever en del børn, der går 
og snakker om, at de skal på skiferie 
eller anden ferie i den periode, vi 
afvikler musical. Hvis det er tilfældet, 
vil I så ikke være søde at give besked 
om dette til klasselærerne, så vi kan 
have det med i vores planlægning.  

 
Elevspissammen: 
På fredag har vi elevspissammen, hvor eleverne fra 2. klasse laver mad til os alle sammen. Vi 
er nu tilbage til den rigtig gamle måde, så vi sidder i familiegrupper og spiser sammen. 
Menuen er ikke fastlagt helt endnu, men I kan godt lave en lidt mindre madpakke.  
 
Forældrehjælp til Vildtfest: 
Kære forældre. 
Vi har brug for jeres hjælp til servering i Klim Forsamlingshus lørdag den 2. april. Jeg skrev om 
det i forrige uge, og jeg har fået 1 tilbagemelding. Vi skal hjælpe med servering og afrydning 
af borde samt stå for baren og hjælpe, så det er overkommeligt dagen efter. Vi skal bruge 
mange hænder, så meld jer til og hjælp skolen med at tjene en god portion penge.   
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Opera: 
I morgen torsdag skal eleverne fra 1. og 2. 
kl. på tur til Jammerbugt Kulturcenter i 
Aabybro, hvor de skal høre det Kongelige 
Teater opføre operaen Papageno og 
Papagena. De skal se forestillingen kl. 
12.00, og den varer ca. 45 minutter, så de 
er tilbage til bussen kører kl. 14.00.   
 
Unyttig viden: 
De gamle egyptere sov med puder af sten. 
 
Kalender: 
3/3: 1. og 2. kl. i operaen 
4/3: Elevspissammen 2. kl. laver mad 
8/3: Skolehjemsamtaler bhkl. 
11/3: Bogbus 
15/3: Arbejdsdag 8.-9. kl.  
16.-25./3: Musical 
17/3: Bestyrelsesmøde 
24/3: Formiddag generalprøve 

Aften forestilling 
1/4: Christine går på barsel 
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  
 


