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Nyhedsbrev uge 36 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I fredags havde vi en rigtig dejlig dag, hvor 
de store elever og Kristian havde arrangeret 
en aktivitetsdag for bhkl, Søstjernen og 
Fribørnehuset. Vores store elever gjorde det 
rigtig godt så det var en god oplevelse. 
I går havde vi årets første elev-spissammen. 
7.-9. kl. havde lavet en lækker kartoffel-
porresuppe til os alle sammen. Det var 
virkelig en ret, der faldt i elevernes smag. 
Tak for lækker mad til 7.-9. kl. 
 
Sensommeren er over os, den har været 
dejlig indtil videre, men den er ikke helt så 
pålidelig længere. Derfor skal børnene have overtøj med til frikvarterne, og jeg kan lige så 
godt skrive det nu. De skal også have regntøj med 😊#$%& og futsko/indesko. 
 
Udmeldelse: 
Mikkel fra 9. klasse er i dag blevet meldt ud. Mikkel begynder på Hornum skole i stedet. Vi 
siger tak til Mikkel, Pia og Morten for den tid, I har været hos os, og vi ønsker Mikkel held og 
lykke i fremtiden.  
 
Temperatursænkning: 
I lighed med alle andre i Danmark er vi også på skolen ramt af stigninger på energipriserne. 
For at spare på pengene bliver temperaturen på varmesystemet sænket med 1 grad, så vi kun 
varmer op til 19 grader. Så frem med de tykke strømper og varme trøjer. Og husk, alle 
måneder med bogstavet r i navnet må man have uld på.  
 
Deltids-SFO: 
Der er flere af jer, der har efterspurgt mulighed for deltids-sfo. Den mulighed har vi, det 
betyder, at man må komme i SFO 2 dage om ugen indtil kl. 15.00. Prisen for deltids-sfo er 360 
kr. pr. måned.  
 
Busbehov fredag før efterårsferien: 
Som flere af jer ved, har Walther et feriehus i Sverige, som han elsker. Han vil gerne have lov 
til at køre derop, når han er færdig med busruten torsdag den 13. oktober. Det synes jeg, han 
skal have lov til, så jeg har brug for at få besked, hvis der er nogen, der ikke på nogen som 
helst måde selv kan få afleveret og hentet deres barn.  
 
Hjælp i Ungdomsklubben: 
I ungdomsklubben mangler vi voksne, der kan være med til de arrangementer, vi har. Indtil 
jul drejer det sig om 4 datoer.  
Den 19. sept., 11. okt., 16. nov. og 15. dec.  
Vi er helt presset med den 19. september, hvor der er arrangeret badetur til Klim Strand 
Camping.  
Kontakt Lisa Damsgaard på mobil 21304933, hvis du kan afsætte tid til at hjælpe os i 
Ungdomsklubben.  
Venlig hilsen Helle Røge  
 
O-løb i Jenle Plantage: 
På fredag skal eleverne i 4.-6. kl. til orienteringsløb i Jenle Plantage sammen med Anette. 
Orienteringsløbet er en tilbagevendende begivenhed, som bliver arrangeret af en gruppe af de 
himmerlandske friskoler. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag, hvor vores elever får lov at 
være sammen med andre friskoleelever. Walther kører eleverne frem og tilbage. Eleverne skal 
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have tøj på til at være aktive i og som passer til vejrudsigten, samt medbringe en god 
madpakke og drikkedunk. 
 
Afslutningsbrev fra STUK: 
Vi har endelig fået afslutningsbrev fra STUK, som var på tilsynsbesøg i foråret. De har ud fra 
tilsynsbesøget, den redegørelse vi har sendt ind og samtalen med Mille og mig konkluderet, at 
undervisningen på Klim Friskole står mål med undervisningen i folkeskolen. Desuden har de 
påpeget 3 ting, vi skal have ændret på vores hjemmeside, den ene ting er vores evaluering af 
den samlede undervisning, den anden er opsamlingen på den sidste 
undervisningsmiljøvurdering. De to ting giver rigtig god mening. Den sidste ting er 
overgangsfrekvens til anden uddannelse. Her er det nok at lave et link til en database i 
undervisningsministeriet, og det giver ingen mening for mig, det er helt uoverskueligt, synes 
jeg. Så jeg er ved at finde en anden smartere måde at lave noget, der er brugbart og som 
giver mening samtidig med, at det opfylder friskoleloven. 
 
Bod: 
På tirsdag sælger eleverne i pirogger og pizzasnegle i boden. 
 
Skolefoto: 
Torsdag den 15. september skal vi fotograferes. Da vores tidligere fotograf har lukket firmaet, 
har vi i år lavet aftale med Brdr. Løkke, som kommer herop og fotograferer børnene. Så snart 
vi har fået fotosedler sender vi dem med børnene hjem. 
 
Unyttig viden: 
Femogtyve procent af de mennesker, 
der bruger kontaktannoncer, er 
allerede gift. 
 
Kalender: 
8/9: Udskolingsarrangement 
9/9: 4.-6. kl. O-løb i Jenle Plantage 

Bogbus 
12/9: Bestyrelsesmøde 
15/9: Skolefoto 
17-18/9: Messe i Thorup-Klim hallen 
28/9: Lærerne på kursus fra kl. 12.00 
3.-5./10: Naturfaglige emnedage 
5/10: Morgensang i kirken 
6/10:  Kompetenceforum 
7/10: Teaterforestilling Krig i 

børnehøjde 
12/10: Bestyrelsesmøde  
14/10: Bogbus 
15-23/10: Efterårsferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


