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Nyhedsbrev uge 40 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Vi er i gang med nogle fantastiske emnedage med 
naturvidenskabeligt fokus. De første to dage har budt 
på ture ud af huset. Eleverne fra bhkl.-2. kl. har været 
i Tranum på skovlegepladsen og de har været ude at 
samle kastanjer, som de i dag er ved at arbejde med. 
3.-5. kl. var i går på cykeltur til Thorup Strand, hvor 
de med udgangspunkt i skovlegepladsen har set på 
forskellige dyrespor. De arbejder med danske dyr og i 
dag har de været dybt koncentreret om at lave pod-
cast, og hvis vi er heldige bliver noget af deres 
arbejde præsenteret til morgensang i morgen. De 
store elever fra 6.-9. kl. arbejder med konstruktioner, 
i mandags byggede de kastemaskiner, i går tirsdag 
var de ude ved Jette og Jørgen, hvor de konstruerede 
broer over en grøft, nogle med mere held end andre. I 
dag er de i gang med at lave modeller af forskellige 
bygninger i rigtigt målestoksforhold! Nogle laver World 
Trade Center, andre laver Det Skæve Tårn i Pisa, eller 
pizza som eleverne siger, og nogle har kastet sig over 
Den Kinesiske Mur.  

Bus og cykler: 
I går skulle eleverne fra 3.-9. kl. bruge cykler, og det var meget presset i bussen. Nogle af jer 
var søde selv at sørge for at få cyklen til Klim, men Walther skulle have så mange cykler 
moslet ind i bussen, så der var nødt til at skulle nogle helt ind i bussen. Det dur ikke, så jeg vil 
gerne henstille til at I selv sørger for at få cyklerne frem og tilbage, når vi skal bruge dem. Jeg 
tænker faktisk også at de store elever fra Fjerritslev sagtens selv kan cykle hjem efter 
skoletid, så dem, der kommer længere væk fra eller som skal krydse A11, kan få cyklen med 
bussen.   
 
Udmeldelse: 
Marinus fra 9. klasse er i dag blevet meldt ud. Marinus er sammen med sin mor flyttet til Års 
og syntes at busturen var for lang. Marinus begyndte i mandags på Blære Friskole. Vi siger tak 
til Marinus og Louise for den tid, I har været hos os, og vi ønsker jer begge held og lykke i 
fremtiden. 
 
Dobbelt p-fag: 
På fredag har de elever, der har Emil til p-fag dobbelt gang. Dvs. de først har fri kl. 15.20. Til 
gengæld har de fri kl. 11.55 næste fredag. Ved at have dobbelt gang kan de nå at lave noget 
mad. Walther kører ikke kl 15.20, så eleverne skal enten selv cykle hjem eller hentes af 
forældre.  
 
Jubilæum: 
Fredag den 11. november har vi 150-års jubilæum. Vi fejrer det hele dagen. Om formiddagen 
med eleverne, om eftermiddagen har vi reception fra kl. 14.00-16.00, og fredag aften holder 
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vi fest. Der skal nok komme en invitation til festen, men jeg vil gerne have pris og det hele, 
inden jeg sender den ud, det håber jeg, I forstår og sætter kryds i kalenderen. 
 
Personalenyt: 
Vi har ansat en ny sekretær til afløsning af Ditte. Valget er faldet på Joan Hyllested, som er 
lokal, har haft sine børn på skolen og en gæv kvinde. Joan begynder at komme for at få så 
meget viden ud af Ditte som muligt, inden hun begynder sit nye job.  
Samtidig må jeg meddele, at Søren stopper på skolen, og vi går i gang med en proces for at 
finde en afløser for Søren.   
 
Motionsløb: 
Fredag den 14. oktober afholder vi skolernes motionsløb. Vi løber fra kl. ca. 10.00-12.00. 
Eleverne fra bhkl.-3. kl. løber på skolens område, og eleverne fra 4.-9. kl. skal på et løb, hvor 
de skal bruge mobiltelefoner, så de skal modsat alle andre dage medbringe mobil fredag før 
ferien.  
 
Bod: 
På tirsdag sælger eleverne fra 7.-9. kl. pizzasnegle og en overraskelse.  
 
Unyttig viden: 
Lynlåsen blev opfundet i 1893, og det var til brug i sko. 
 
Kalender: 
6/10:  Kompetenceforum 

Skole-hjemsamtaler i 1.-2. kl.  
7/10:   Teaterforestilling Krig i børnehøjde 
10/10: Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl. 

Bestyrelsesmøde 
11/10: Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl.  
14/10: Ingen Walther-bus 

Skolernes motionsløb 
Bogbus 

15-23/10: Efterårsferie 
31/10: Elev-spissammen 4.-6. kl. 
25/10: Skole-hjemsamtaler 3. kl. 
26/10: 7.-9. kl. Med Skolen i Biografen 

Skole-hjemsamtaler 3. kl. 
2/11: Morgensang i kirken 
3/11: Åben skole 
 Udskolingsarrangement 
7-11/11: Emneuge Jubilæum 
11/11: Jubilæum, reception og fest 
16/11: Skole-hjemsamtaler bhkl. 
28/11: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole 


