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Nyhedsbrev uge 14 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I dag har vi begyndt dagen med morgensang i 
kirken, hvor Peter indledte morgensangen med 
at fortælle, at det var en speciel dag for ham, 
da han stopper som præst til den 1. maj, så 
det var hans sidste morgensang. Vi hørte 
fortællingen om den sidste af de tre patriarker 
Jacob. Tak til Peter for mange gode 
fortællinger og samtaler. Vi ønsker dig alle held 
og lykke fremover.  
 
I torsdags stod der pludselig en dame på 
lærerværelset, som ingen af os kendte. Hjertet stoppede lige et kort øjeblik, da hun 
præsenterede sig som Arbejdstilsynet. Søren, som er arbejdsmiljørepræsentant og jeg havde 
et to timer langt møde med hende, hvor jeg synes, vi fik gode ideer til, hvordan vi også kan 
arbejde med arbejdsmiljøet. Mødet sluttede med, at vi fik en grøn smiley, så det var en god 
oplevelse. 
  
I går havde 6. klasse besøg af 4 lærerstuderende, som skulle afprøve et matematikforløb på 
nogle rigtige børn. Eleverne skulle regne ud, hvor meget hud de havde og rumfanget af deres 
krop. Det var en god øvelse, men de studerendes egen evaluering var, at de havde skudt over 
målet til en 6. klasse. Vores elever tog godt imod dem og har efterfølgende givet udtryk for, at 
det havde været en god oplevelse (læs mere under Elevnyt).  
 
Nyt fra bestyrelsen: 
I lørdags var der Vildt fest i Klim Forsamlingshus, og 10 mand fra Friskolen hjalp til ved festen. 
Vi serverede, vaskede op, stod i bar, ryddede ud og op. Det var en fest med gang i og vi 
leverede et super stykke arbejde. Det var en fornøjelse at være afsted og hjælpe. Vi havde det 
sjovt, det var hårdt arbejde og vi var med til at støtte en god sag. Så stor tak til alle der hjalp. 
 
På bestyrelsens vegne 
Mille 
 

Elevnyt: 
Inde ved os i 6. klasse havde vi besøg af fire 
lærerstuderende i går. Man er jo ikke ligefrem glad for, 
at de der lærerstuderende skulle komme, men vi fandt 
jo ud af, hvordan man måler hud. Det var hyggeligt, 
udfordrende og lærerigt på samme tid. 

Aya, 6. klasse 
Generalforsamling: 
Torsdag den 28. april er der generalforsamling på 
friskolen. I inviteres til at komme og spise kl. 18 og 
deltage i selve generalforsamlingen kl. 19. Nu er Corona 
ovre, så vi håber at se rigtig mange af jer. Stil meget 
gerne op til bestyrelsen og vær med til at drive vores 
dejlige friskole. Man kan være medlem af bestyrelsen 
og deltage i bestyrelsesmøder. Man kan være 
suppleant, hvor man først deltager i møder, såfremt et 
bestyrelsesmedlem går ud af bestyrelsen. Vi holder 
gode møder, hvor vi drøfter tingene, tager beslutninger 
og har det sjovt. Tænk allerede nu over, om det er 
noget for dig. Tak. Vi ses 28/4.  
 
Mille. 
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Walther fri fredag eftermiddag: 
På fredag vil Walther igen til Sverige. Derfor kører bussen ikke hjem om eftermiddagen, og I 
skal selv sørge for at få jeres børn hjem.  
 
3.-5. klassearrangement: 
Onsdag den 20. april skal eleverne fra 3.-5. kl. blive på skolen efter skoletid sammen med 
Anette. Kl. 17.00 kommer forældrene med mad til dem og sig selv, og klassen hygger 
sammen.  
 
Unyttig viden: 
Der er koskind i nogle slags vingummi. 
 
Kalender: 
7/4: Bogbus 
Skole-hjemsamtaler i 6. kl. 
8/4: Skolesundhedsplejerske til 1. kl.  
Walther kører ikke hjem 
9.-18/4: Påskeferie 
20/4: Klassearrangement 3.-5. kl. 
27/4: Tilsynsbesøg fra STUK 
28/4:  Generalforsamling 
4/5: Morgensang i kirken 
9/5: 7.-9. kl. på tur til Limfjordsmuseet 
11/5: Forårsfest 
16-20/5: Lejrskole  
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


