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Nyhedsbrev uge 37 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I torsdags havde eleverne fra 7.-9. kl. arrangeret aktivitetsdag for børnehaverne Søstjernen 
og fribørnehaven, 1. kl. og børnehaveklassen, så vi havde huset og udendørsområderne fulde 
af gæster. Det var rigtig hyggeligt og tilbagemeldingen fra gæsterne var positive, så torsdag 
morgen kunne jeg rose eleverne rigtig meget. Det er dejligt at have besøg, men det er faktisk 
endnu federe at kunne rose eleverne bagefter for det arbejde de har leveret på den fineste vis.  
Mens aktivitetsdagen løb af stablen herhjemme, var eleverne fra 2.-6. kl. ude af huset. 2.-4. 
kl. var i Sønderskov, hvor de hyggede sig med de 120 ord, og 5.-6. kl. var ved Klim Bjerg, 
hvor de var så heldige at finde to flotte fossiler.  

 
Arbejdsdag: 
I bestyrelsen plejer vi at arrangere fælles 
arbejdsdag sammen med børnehavens 
bestyrelse. Det kan desværre ikke lade sig gøre i 
år pga. corona. Derfor er der arbejdsdag på 
skolen lørdag den 3. oktober. Det er vigtigt at I 
som forældre bakker op om arbejdsdagen, så vi 
kan få ordnet nogle ting på skolen, men også for 
at styrke fællesskabet omkring Klim Friskole. Der 
bliver sendt et spørgeskema ud, som I skal 
besvare alle sammen om deltagelse i 
arbejdsdag. 
 

Blokdag fredag: 
På fredag er der blokdag. Anette, Christine, Lone og jeg skal på kursus på Askov Højskole 
om ”I skole med Grundtvig.” Jeg har tidligere efterlyst forældrehjælp, men har ikke modtaget 
nogle, så Kristian, Søren, Tanja, Jette A og J er alene med børnene fredag. Alle møder til 
normal tid kl 8.15 og alle har fri kl 13.05. Walther kører stadig til normal tid kl 14.00, da det 
ellers bliver tidligt de små elever kommer hjem.  
 
8 kl. Skills: 
Fredag den 18. september skal eleverne fra 8. kl. til Skills. Det foregår i Fjerritslev og vi sørger 
for transport af eleverne.  
  
Unyttig viden: 
En wombat pøller i terninger. (Zibrandt, 2. kl.) 
 
Kalender: 
10/9:  Gymnastikdag i hallen for 0.-6. kl. 
11/9: Blokdag 

AL, CL, LM og CK kursus 
15/9: Bogbus  

Elev-spissammen 7.-9. kl. laver mad. 
Forældremøde i 2.-4. kl.  

17/9: Kompetenceforum 
18/9: 8. kl. Skills 
21-25/9: Emneuge 
29/9: Skolefoto 
30/9: Skole-hjemsamtaler 1. kl.  
1/10: Skole-hjemsamtaler 1. kl. 
5/10: Skole-hjemsamtaler 5.-6. kl. 
7/10:  Bogbus 
 Skole-hjemsamtaler bhkl. 
9/10: Blokdag 
12-16/10: Efterårsferie 
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Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


