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Nyhedsbrev uge 22 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi har været på lejrskoler 😊"#$%, det var fedt endelig 
at kunne komme afsted igen, og det har været 
skønt at høre alle de positive tilbagemeldinger, vi 
har fået både fra eleverne og fra jer. Men det var 
også tiltrængt at komme afsted, vi kunne sagtens 
mærke på eleverne, at de havde glemt, hvordan 
det var at være afsted på lejrskole, men alle 
klarede det superfint, så det var seje børn der 
blev hentet af forældrene torsdag og fredag.  
 
Nyt fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen har behandlet en henvendelse fra en 
forælder vedr. mulighed for søskenderabat på 
tværs af børnehave/vuggestue og skole/SFO. 
Efter en god debat om punktet har bestyrelsen 
besluttet, at der ikke gives søskenderabat mellem 
skole og dagtilbud. Forud for mødet var der undersøgt, hvad andre friskoler gør. Det er meget 
forskelligt, men alle vælger enten ingen søskenderabat at give eller give søskenderabat på 
SFO. Når vi så går ind og ser på prisen for SFO ved dem, der giver søskenderabat, ligger den 
væsentligt højere end vores SFO-pris ligger. Det sammenholdt med det faktum, at vores 
samlede pris for skolepenge og SFO er på niveau med prisen for en SFO-plads i Jammerbugt 
kommune, betyder, at bestyrelsen har besluttet ikke at give søskenderabat på tværs af 
dagtilbud og skole.  
 
Walther er i gang med at grave huller til at sætte svævebanen op i, hvis der er nogle af jer der 
har tid til at give ham en hånd eller to vil han blive meget glad.  
 

Afslutningen på skoleåret: 
Tiden flyver afsted, og vi nærmer os med 
hastige skridt afslutningen af dette skoleår. I 
får lige et kort rids over, hvad der er på 
programmet det næste 4 uger, så I kan få det 
plottet ind i kalenderen.  
Fra den 15.-21. juni har vi emneuge, hvor 
eleverne bliver delt, så bhkl.-3. kl. er sammen, 
og eleverne fra 4.-9. kl. er sammen. De små 
har fri kl. 13.05 hver dag, og de store har fri kl. 
13.50 hver dag. Det betyder, Walther kører 
hjem kl. 14.00 fra onsdag den 15/6. Nærmere 
program kommer senere. 
22/6 er en klasselærerdag, hvor skoledagen 
slutter kl. 13.50 for 3.-9. kl. Onsdag aften er 
der dimission for afgangselever, der kommer 
en separat invitation til afgangseleverne. 
23/6 er sidste skoledag, hvor afgangseleverne 
står for underholdningen fra kl. 11.00-12.30, 
hvorefter vi mødes i salen og synger 
feriesangen. Derefter siger vi god ferie til alle 
undtagen 6. og 7. kl., som skal møde ind 
fredag og hjælpe lærerne med at gøre skolen 
rent. Walther kører fra skolen ca. kl. 13.00. 
Den 23/6 om aftenen er der fælles afslutning 
med fælles madpakkespisning og Sankt Hans-
bål, om der sker mere, finder vi ud af senere.  
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24/6 møder elever fra 6. og 7. kl. ind kl. 8.00 og hjælper personalet med at gøre rent på 
skolen. Vi slutter ca. kl. 12.00, hvorefter de også har ferie. 
 
Elevnyt: 
Denne uge er der 3 indlæg under Elevnyt: 
 
Bhkl.-4. kl.: 
Vi har vert hene ved Klim Kalkovn og vi hyggde os og 
virkeli sjovt og vi var også ved Ertebølle og vi lavede 
aktiviteter og inen for kune vi hygg os med at taine og lave 
perler vilket jeg gjorte virkeli majet sammen med mine 
venennerer og vi så et poleti og vi var ene i poleti bilen og 
vi så et hemelit rom i poletibilen. 

Gry 1. kl. 
 
5.-7. kl.: 
Der har været lejrskole og vi har været i Odense i 4 dage. 
Vi skulle se Jernbanemuseet, zoo, Brandts Klædefabrik, 
som er et kunstmuseum, H.C. Andersens hus og vi gik i 
gågaden. Det var en hyggelig og rigtig god tur.  

Frederikke 6. kl.  
 
8.-9. kl.: 
Det var en mega hygge tur til Berlin. Vi fik set en masse ting, og det var dejligt at få sat et 
billede på det, vi har læst om. Vi boede på et hotel, hvor vi mødte en masse mennesker, og 
det var spændende. Vi fik også en masse mad og det var dejligt. 

Marinus 8. kl. og Elias 9. kl.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. 
pølsehorn og en overraskelse i boden.  
 
Unyttig viden: 
Der er samme mængde fedt i en Snickers, 
som der er i 35 bananer. 
 
Kalender: 
31/5-2/6: CK arbejdsmiljøuddannelse 
7/6: Forældremøde med valg til 
forældrerådet i børnehaven 
8/6: Morgensang i kirken 
10/6: Bogbus 
13-17/6: Emneuge 
22/6: Dimission for afgangselever 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


