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Nyhedsbrev uge 13  
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Tusind tak for jeres store opbakning til musicalen i torsdags. Eleverne leverede en 
pragtpræstation, og det er så skønt og overvældende at stå på sidelinjen og opleve, hvordan 
de ryster i bukserne af præstationsangst, inden de går på scenen, og hvor lettede og stolte de 
er, når de kommer ned igen. Jeg tror på, de vokser af det. Jeg synes, vi havde en fuldstændig 
fantastisk aften og jeg nød i den grad at have så mange forældre og søskende samlet på 
skolen. Det var så fedt at mærke fællesskabet boble 😊"#$% 
 
I dag har eleverne i 3.-5. klasse lavet lækker mad til os alle sammen. De begyndte med 
tilberedningen i går, hvor de skrællede 14 kg kartofler og arbejdede videre i dag. Kl. 10.45 
serverede de svensk pølseret for os alle. Det faldt i god jord, og jeg tror simpelthen, der er 
rigtig meget mad hjem i madpakkerne i dag. Tak for lækker mad til 3.-5. kl.  
 
Elevnyt: 
Nu er en hård men sjov musicaluge slut. Vi sluttede af med et vellykket show, det var en god 
oplevelse, også selvom man havde mange sommerfugle i maven, når man stod i koret, inden 
man skulle på scenen.   

Nana 6. kl. 
Tematisk tilsyn: 
I morgen for 14 dage siden modtog vi på 
skolen en mail, som jeg gerne havde været 
foruden. Klim Friskole er udtaget til det, der 
hedder tematisk tilsyn af STUK, Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet. Hvert år bliver 7-8 
friskoler udtaget til tilsyn, udfra nogle 
parametre STUK opstiller. I år har et af 
parametrene været prøvefri skoler og vores 
forpligtelse til “at stå mål med Folkeskolen.” 
Derfor har jeg de sidste par uger arbejdet 
koncentreret på en redegørelse, hvor jeg bl.a. 
har skrevet om undervisningens organisering 
og indhold, samt evalueringen. Det hele skal 
sendes afsted i morgen torsdag, og onsdag den 
27. april får vi så besøg af to tilsynsførende fra 
STUK, som kommer ud og observerer 
undervisningen og efterfølgende holder møde 
med mig.  
Det er spændende at fordybe sig i, men jeg må 
indrømme, at det de sidste 14 dage har gjort 
mig til en mere fraværende skoleleder, end jeg 
bryder mig om at være. Så jeg glæder mig til 
den 28. april.  
 

Affaldsindsamling: 
I mandags havde vi vores årlige affaldsindsamling. Hele skolen var i gang spredt ud over hele 
området herude. Eleverne gjorde det godt og samlede i alt 220,5 kg sammen. Det er faktisk 
ret skræmmende.  
 
Skolesundhedsplejerske: 
Fredag den 8/4 kommer skolesundhedsplejersken Lærke Hansen til 1. klasse. Der er sendt 
mail ud til 1. klasses forældre vedr. besøget.  
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Blokdag: 
På fredag har vi blokdag. Dagen er en klasselærerdag. Alle møder kl. 8.15 til normal tid og 
eleverne i Bhkl.-2. kl. har fri kl. 13.05 mens eleverne fra 3.-9. kl. har undervisning til kl. 
13.50. 
 
Studerende fra Aalborg Læreruddannelse: 
På tirsdag får 6. klasse 3 besøg af lærerstuderende fra Aalborg Læreruddannelse. De har lavet 
et forløb i matematik, som de skal afprøve på nogle elever, og de har fået lov at komme 
herud, det er ikke så ofte, vi bliver spurgt, så vi sagde straks ja tak. Det er altid spændende at 
se, hvad de studerende kommer med fra Læreruddannelsen. 
 
Sommerkunstskole: 
Vedhæftet dette nyhedsbrev er en invitation til Sommerkunstskole på Bratskov. 
Sommerkunstskole 2022 – Bratskov i uge 26 
  
SKULPTUR & BILLEDKUNST 
DANS 
VI BYGGER - SÆBEKASSEBILER 
PAPIRKUNST 
  
Vi glæder os til at se dig. 
Det koster 400 kr. at deltage, men der er mulighed for at søge Fritidspas for de børn, der 
måtte have behov.  
 
Bus den 20/4: 
Onsdag den 20/4 har Kristian fri, og derfor har 7.-9. kl. fri i sidste time. Derfor kører Walther 
hjem kl. 14.00 den onsdag.  
 
Bod: 
7.-9. kl. sælger 2 x overraskelse på mandag.  
 
Unyttig viden: 
25% af alle kvinder mener, at mange penge gør en mand mere attraktiv. 
 
Kalender: 
1/4: Blokdag 

Christine går på barsel 
4/4: Pædagogisk eftermiddag lærere og SFO 
5/4: Besøg af 3 studerende fra Aalborg Læreruddannelse 
6/4: Morgensang i kirken 
7/4: Skole-hjemsamtaler i 6. kl.  
7/4: Bogbus 
8/4: Skolesundhedsplejerske til 1. kl.  
9.-18/4: Påskeferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


