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Nyhedsbrev uge 19 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Udeskole er opreklameret, når det regner så meget, som det 
gjorde i torsdags, for hold da op hvor var børnene våde, 
både dem der havde regntøj og gummistøvler, men så 
sandelig også dem, der hænger lidt med ordentligt tøj. Så 
opfordringen lyder igen herfra: Sørg for at jeres børn har 
ordentligt tøj på, vi er ude uanset vejret.  
Til gengæld er udeskole underreklameret, når solen skinner, 
der næsten er vindstille, og der er styr på siddepladser, 
underlag mv. Så er det fantastisk, og jeg håber og tror, vi 
tager vigtig læring med fra denne tid, når tingene vender 
tilbage til det normale igen.  
 
På skolen går vi rundt og venter på, hvilken udmelding 
statsministeren kommer med i løbet af denne uge. Vi håber 
alle, at vi får lov at få 6.-9. kl. tilbage i skole igen meget 
snart og helst med det samme. Det er træls og frustrerende 
for os men i allerhøjeste grad for børnene, og de trænger til 
at komme i skole, hellere i går end i dag.  
 

I går slog vi en lærerstilling op, som der sikkert er flere af jer, der har opdaget. Elevtallet 
betyder, at vi skal have ansat en lærer mere på 75%, det er temmelig meget rarere, når det 
går den vej, end når vi skal skære ned. Jeg er sikker på, vi finder en rigtig dygtig og god 
lærer, som har lyst til at være ansat på Klim Friskole.  
 
Covid 19:  
Som jeg har skrevet tidligere, må børn ikke komme i skole, hvis de har tegn på sygdom, 
ligesom vi er nødsaget til at ringe dem hjem, hvis de beklager sig heroppe. Symptomerne, vi 
reagerer på, er:  

• hoste 
• feber 
• ondt i halsen 
• hovedpine 
• vejrtrækningsbesvær 
• overdreven træthed. 

Hvis jeres barn har en eller flere af symptomerne, må vi 
ikke have dem i skolen, og de skal blive hjemme, indtil de 
har været symptomfri i 48 timer.  
 
Jeg ved godt, at sandsynligheden for, at det er covid 19, 
vores elever bliver ramt af, er forsvindende lille, men 
retningslinjerne er tydelige, og jeg ønsker ikke at være 
den, der tager chancen. Så jeg håber, I respekterer det.  
 
Lejrskole: 
Vi skulle have været på lejrskole i uge 25, men som 
tingenes tilstand er nu, har vi i samarbejde med 
bestyrelsen valgt at aflyse lejrskoler i dette skoleår. Det er 
jeg rigtig ked af, og jeg er især ked af det på 9. klasses 
vegne, men der er altså ting, vi ikke selv er herre over. 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


