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Nyhedsbrev uge 25  
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
 
Det er godt nok mærkeligt, at det allerede er blevet tid 
til det sidste nyhedsbrev, jeg synes ikke, det er ret lang 
tid siden, jeg oprettede mappen, som hedder ugebreve 
2021-22 på computer. Dengang var det faktisk lidt 
skræmmende med en mappe, som var helt tom. Nu 
ligger der 40 filer i mappen 😉"#$% 
 
I går afsluttede vi en dejlig emneuge, hvor eleverne har 
sat rekorder, været aktive, har prøvet nye sportsgrene 
og været på forskellige ture ud af huset. I dag er 
eleverne fra børnehaveklasse-1. klasse i fuld gang med 
at lave hekse til Sankthansbålet i morgen.  
 
Nyt fra bestyrelsen: 
I bestyrelsen er vi i gang med at lave et nyt logo til Klim 
Friskole og Fribørnehus. Det er en spændende proces at 
være med til, for det er godt nok forskelligt, hvordan 
man ser tingene. 
Lørdag den 27. august er der arbejdsdag, så der skal I sætte 
kryds i kalenderen. Det er tre år siden, vi sidst havde en 
fælles arbejdsdag, så vi trænger til at få lavet en masse samtidig med, at det styrker 
fællesskabet.  
Desuden er vi i fuld gang med at planlægge skolens 150-års jubilæum. Det skal fejres med en 
ordentlig fest fredag den 11. november om aftenen og en reception om eftermiddagen. Så sæt 
også her kryds i kalenderen. 
 
Ansøgning om tilskud til nedbringelse af skolepenge: 
Vedhæftet dette nyhedsbrev er der et ansøgningsskema om tilskud til nedbringelse af 
skolepenge og SFO-betaling. Hvis I ønsker at søge tilskud, skal I udfylde skemaet og aflevere 
det på kontoret inden 1. september. Fordelingsnøglen er ligeledes vedhæftet. 
 
Unyttig viden: 
De fleste ure i filmen “Pulp Fiction” viser 
4:20. 
 
Kalender: 
22/6: Dimission for afgangselever 
23/6: Sidste skoledag 

Fælles afslutning 
24/6: 6. og 7. klasse møder ind til 
rengøring 
8/8: 1. skoledag efter sommerferien.  
 
I ønskes alle en fantastisk dejlig sommer, 
hvor I skal huske, at det er vigtigt, at børn 
får mindst 3 is hver uge 😉"#$% 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

Det er heksen til højre, der skal på bålet :-) 


