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Nyhedsbrev uge 18 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Maj måned er begyndt, og alt er lysegrønt 
udenfor. I dag har vi været i kirke og hilst på den 
nye præst i Valgmenigheden, han hedder Thomas 
og overtager efter Peter, som er gået på pension. 
Thomas fortalte, om de salmer vi sang, og han 
havde noget så gammeldags som en LP med 😊"#$% 
 
Beretning part 2: 
Det er vist ikke helt almindeligt med en udvidelse 
af beretningen, men da jeg kom hjem torsdag 
aften, syntes jeg, at alt det med tilsyn fik en lidt 
negativ klang, og det er jo ikke alt omkring 
tilsynet, der har været negativt. F.eks. havde vi 
en torsdag eftermiddag på skolen, hvor vi på 
lærerværelset gennemgik alt det, der skulle 
sendes ind, og vi fik det tilrettet i fællesskab. Da 
vi gik hjem fra arbejde den dag, var jeg bare så 
glad og opløftet indeni. Jeg følte virkelig at det 
her var en fælles opgave, vi sammen skulle løse, 
og jeg var så glad for at arbejde sammen med en 
flok engagerede lærere, hvor jeg virkelig kunne 
mærke, hvor meget de brænder for Klim Friskole 
og for at vise, hvad vi kan. Det var en fantastisk oplevelse, som jeg er sikker på, at jeg vil 
tænke tilbage på med glæde om mange år.  
 
Ny bestyrelse: 
Til generalforsamlingen i torsdags blev der valgt ny bestyrelse, så den nu består af Mille 
Sundstrup, Claus Bennetsen, Anika Ostenfeldt Kristiansen, Sanne Bach, Arendse Dahlstrøm-
Kronborg, Allan Rægaard, Frederik Hagen, René Christensen og Aksel Volden.  
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mille som formand, Claus som 
næstformand, Anika som sekretær og Allan som kasserer. René sidder i jubilæumsudvalget, og 
på det næste møde bliver der udpeget et medlem til at sidde i børnehavens forældreråd.  
 
Lejrskole: 
Der skulle gerne være sendt mails hjem til eleverne i 5.-7. kl. vedr. lejrskole, og eleverne fra 
bhkl.-4. kl. har alle fået en seddel med hjem i dag med beskrivelse af program, hvad de skal 
medbringe af mad og sovegrej samt andre praktiske oplysninger. Det bliver fedt endelig at 
kunne komme af sted igen, det er alt for længe siden, vi sidst har været afsted. Jeg håber, alle 
får en fantastisk lejrskole. 
 
Elevnyt: 
Projektuge 
7-9 klasse har projektuge, hvor de har valgt et emne og et kreativt produkt, hvor de så skal 
fremlægge det på fredag. Josefine og Laura har valgt emnet alkohol, det, vi har gjort, er at 
stille os selv nogle spørgsmål omkring alkohol, og hvad vi gerne vil finde ud af, og så har vi 
arbejdet med de spørgsmål og et kreativt produkt næsten hele ugen. Vores kreative produkt 
er selv at lave alkohol. 

Laura V og Josefine 9. klasse 
 
Unyttig viden: 
Der er statistisk større sandsynlighed for at blive dræbt af en flyvsk champagne-prop end af en 
giftig edderkop.  
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Bod: 
Eleverne i 7.-9. klasse sælger pizza og pizzasnegle i boden på mandag.  
 
Kalender: 
4/5: 2. klasse har forældrearrangement  
9/5: 7.-9. kl. på tur til Limfjordsmuseet 

Lejrskolemøde for 8. og 9. kl. vedr. Berlintur 
10/5: Forårsfest med fællesspisning og forårskoncert 
11/5: Foredrag om grønlandske monstre 
Bestyrelsesmøde 
16-20/5: Lejrskole 
7/6: Forældremøde med valg til forældrerådet i børnehaven 
8/6: Morgensang i kirken 
10/6: Bogbus 
13-17/6: Emneuge 
 

 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


