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Nyhedsbrev uge 9 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

1000, 1000, 1000 tak for hjælpen med at 
tømme institutionen i Brønderslev. Vi havde 
to fuldstændig fantastiske dage, hvor der 
bare blev rykket igennem. Det var en skøn 
fornemmelse at gå rundt og opleve det 
fællesskab, der blev arbejdet i. Jeg havde 
regnet med, at vi skulle bruge 3 måske 4 
dage til at tømme institutionen, men vi fik 
stort set det hele med lørdag, der skulle kun 
en enkelt trailer til Brønderslev søndag. 
Søndag flyttede vi til gengæld arbejdet hjem 
på skolen. Vi fik tømt trailere, flyttevogne, 
kassebiler mv., og vi gik i gang med at 
vaske, pudse, lakere og samle reoler. Vi kom 
et stykke vej, men der er stadig langt igen. 
Vi arbejder os stille og roligt vej gennem 
uoverskuelige mængder af fyldte flyttekasser, og vi skal nok ved fælles hjælp få styr på det.  

Både Jeanette og jeg er dybt taknemmelige over den stor opbakning, der var til projektet, og 
vi håber, I nød dagen bare en brøkdel af, hvad vi gjorde.  

Projektuge: 
I næste uge har 7.-9. kl. projektuge. De sidder lige nu og er ved at vælge, hvilket emne de vil 
arbejde med, og de er dybt koncentrerede. De arbejder med projektet alle timerne i næste 
uge og bruger fredagen til fremlæggelser for hinanden. Onsdag har de fri kl. 13.50, så onsdag 
den 8. marts kører Walther hjem kl. 13.55. 

Terminsprøve: 
På mandag skal 7.-9. kl. have terminsprøve i dansk. Eleverne får besked fra Kristian om hvad 
de må/skal medbringe. 

Fredag den 31. marts har de så terminsprøve i matematik. Christine giver dem besked om, 
hvad de skal bruge hertil.  

Påskeferie- og sommerferiepasning i SFO: 
Jeg har sendt ferietilmelding i påskeferien ud til forældre i SFO i mandags. Sørg lige for at få 
dem besvaret. Sommerferietilmelding kommer enten i dag eller i morgen. 

P-fag: 
Eleverne i 7.-9. kl. skal vælge nyt p-fag i denne uge. De elever, der skal have Anette, har fri 
kl. 12.00 på fredag, og timerne bliver læst på et senere tidspunkt.  

Bod: 
På tirsdag sælger eleverne i 6. kl. tøm fryseren i boden. Det er muligvis baconstænger og 
pølsehorn.  
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Unyttig viden: 
Amerikaneren Dennis Hope blev i 1980 på tinglysningskontoret i San Fransisco registreret som 
ejer af vores solsystem – med undtagelse af planten Jorden. 

Kalender: 
8/3: Skole-hjemsamtaler 1.-2. kl. 

Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl. 
CK ledermøde 

9/3: Kompetenceforum 
Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl. 

10/3: Bogbus 
14/3: Bestyrelsesmøde 
20/3: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
1-10/4: Påskeferie 
12/4: Førskolegruppen begynder 
13/4: Udskolingsarrangement EM og 
AL 
20/4: Generalforsamling 

 

Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

 


