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Nyhedsbrev uge 16 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Så er vi i gang igen efter en dejlig 
påske, og det gode vejr har vi 
taget med i skole, det er skønt. 
Eleverne nyder det i fulde drag, og 
det samme gør vi voksne også.  
 
Fredag før påskeferien havde vi tre 
elever til Trivselstopmøde i 
Aalborg. Mødet var arrangeret af 
Danske Skoleelever. Magnus og 
Valdemar har skrevet om deres 
oplevelse af dagen i Elevnyt. 
 
Elevnyt: 
Vi tog med bussen klokken 6:30 og 
skulle hente mange andre, så vi 
kom først til Aalborg klokken 8:30. Vi startede med at få en pose med ting som en 
topmødedagbog og en arbejdsmappe. Derefter kom der nogen og snakkede om dagens 
program. Så snakkede vi om trivsel, bagefter skulle vi se en video, så skulle vi snakke med et 
andet elevråd om løsninger på problemet. Så kom der en og snakkede om stress og om at 
være nervøs, det var rigtig fedt at finde ud af, hvordan man kan hjælpe andre på skolen og i 
fritiden. Der var også en der fortalte noget om idræt og om en regel om at elever skal være 
aktive i 45 minutter om dagen. Den regel har været ved at blive afskaffet, fordi der ikke var 
nok lærere der brugte det, det er synd. Til sidst fik vi kage og et diplom, og så var det tak for i 
dag. 

Magnus og Valdemar 
 

Generalforsamling: 
Husk der er generalforsamling torsdag den 28. april kl. 19.00. Hvis man ønsker at spise med, 
skal I huske at melde til senest i morgen.  
 
Lejrskole: 
Fra den 16.-20/5 har vi lejrskoleuge. Eleverne i bhkl.-4. kl. har lejrskole på Klim Friskole i år. 
De har to overnatninger på skolen sammen med Tanja, Jette, Jette, Lone, Mette og Søren. 5.-
7. kl. skal til Odense sammen med Anette og Kristian, de tager afsted mandag den 16. maj og 
kommer hjem torsdag den 19. maj. De har almindelig skoledag fredag den 20. maj. 8.-9. kl. 
tager til Berlin sammen med Betina, Elias’ mor og mig. Afgang mandag morgen og hjemkomst 
fredag aften.  
Jeg håber, alle får nogle fantastiske lejrskoler. 
 
Flytning af Forårsfest: 
Vi skulle have haft forårsfest onsdag den 11/5, men da børnehaven har forældremøde med 
valg til forældrerådet med en udfrakommende foredragsholder den dag, flytter vi forårsfesten 
til et andet tidspunkt. Dato følger senere.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. 2xoverraskelse i boden.  
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Unyttig viden: 
Man kan redde livet ved at gnave i sine sko, hvis man går vild i en skov eller lignende. 
Læderet indeholder næring nok til at hjælpe én igennem en kortere periode. 
 
Kalender: 
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 
16-20/5: Lejrskole 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


