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Nyhedsbrev uge 24 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Skolen summer for tiden. Fagene bliver afsluttet, det er sidste uge, vi har almindelig 
undervisning, emneugen bliver forberedt, eleverne har ønsket virksomheder og udvalget 
arbejder med at fordele dem, så flest muligt for opfyldt deres højeste ønske.  
Walter arbejder med god hjælp fra forskellige forældre med at bygge bålhytten. Der mangler 
kun beklædning på tag og sider nu, og det kommer i weekenden.  
Sidst men ikke mindst vi havde en fantastisk forårskoncert i sidste uge, tak fordi I kom og 
bakkede op.  

 
Nyt fra bestyrelsen: 
Vi har i bestyrelsen travlt med at skaffe folk til 
flere forskellige ting. Vi har deltaget på dyrskue i 
Fjerritslev med stor succes, næste gang skal der 
mere end den ene person afsted, der var 
simpelthen for travlt. Fredag aften skal vi hjælpe 
som p-vagter ved traktortræk hos Sanne og Troels, 
hvis der er nogle af jer, der har mulighed for at 
hjælpe, og som ikke er blevet kontaktet, må I 
meget gerne henvende jer til Dorte Bach Andersen 
på tlf: 29678487. Lørdag skal bålhytten beklædes. 
De, der skal hjælpe her, må meget gerne 
medbringe skruemaskiner og kap geringssav, jo 
mere værktøj jo mindre ventetid.  
Vi glæder os til at se jer. 
 
Pbv 
Mille Sundstrup 
  

Emneuge: 
I forbindelse med emneugen efterlyser vi forskellige materialer. Søren mangler vinkasser af 
træ, så hvis I har nogle af dem, er vi de glade modtagere.  
Til cafeen kan vi godt bruge nogle rabarbere, jordbær og lign. Hvis I har noget af det, må I 
gerne give besked, så vi kan få det ind i planlægningen.  
 
Skønhedssalon: 
I forbindelse med emneugen skal der laves en skønhedssalon. Så hvis I derhjemme har nogle 
produkter, I ikke bruger længere, modtager vi dem gerne, så vi har mange forskellige ting at 
bruge i de to uger. 
 
Det kan f.eks. være 
Neglelak 
Neglefile 
Massageolie 
Andre olier 
Sminke 
Renseprodukter 
 
Krøllejern 
Glattejern 
Børster 
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Kamme 
Hårprodukter 
 
Ugeblade/ungdomsblade 
 
Andre wellness produkter. 
 
Tak! 
 
Bus fredag eftermiddag: 
Walter er forhindret i at køre bussen hjem på 
fredag eftermiddag. Jeg skal have besked, hvis 
I IKKE selv kan få jeres børn hjem fra skole.  
 
Mødetider uge 25+26: 
 
 Mødetid 

Mandag uge 25-onsdag uge 26 alle 8.15-13.45 

Onsdag aften alle 18.15-20.00 

Torsdag alle 8.15-13.45 

Fredag 7. kl.  8.15-13.00 

 
Skolemøbler på plads: 
I sommerferien har vi tømt klasselokalerne, derfor skal alle møblerne sættes på plads igen. 
Bestyrelsen har besluttet, at det fremadrettet er forældre i 4. kl., der skal sætte på plads 
sammen med lærerne. Derfor skal forældrene til elever i 4. kl. efter sommerferien mødes med 
lærerne torsdag den 8. august kl. 17.00, og indtil møblerne er på plads.  
 
Kalender: 
13/6: Kompetenceforum 
17-26/6: Emneuge 
19/6: Sommerfest i Liv i By og Skole, husk tilmelding!! 
26/6: Dimission for afgangselever 
 Fælles afslutning for alle 
27/6: Sidste skoledag  
28/6: 7. kl. møder ind og gør hovedrent 
 
8/8: 4. kl. forældre og lærerne sætter møbler på plads 
11/8: 1. skoledag. 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


