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

Vi havde en rigtig dejlig emneuge i sidste uge, 
det skrev jeg allerede i onsdags, men de 
sidste par dage var også fantastiske. Vi havde 
nogle rigtig gode ture til Nors Sø, hvor de 
grupper, der søgte ind i skoven, ikke oplevede 
den første efterårsstorm særlig meget, mens 
de grupper, der var ved søen, fik lov til at 
mærke kulden, og det, at vores evindelige 
opfordring om tøj efter vejrudsigten, måske 
har bund i virkeligheden. Fredag sluttede vi 
emneugen af med en tur i zoo. Her var alle 
elever en tur inde omkring skoletjeneste, og 
de er helt vildt dygtige til at fange eleverne, 
på det niveau de er. Der blev rørt forskellige 
dyr, det var en fed dag.  
Nu giver vi den lige en skalle med almindelig 
undervisning de næste par uger inden 
efterårsferien står for døren.  

 
Velkommen: 
I dag har vi budt velkommen til Emil Rytger Sørensen, som er begyndt i 8. kl. Emil kommer fra 
Fjerritslev, hvor han bor sammen med sine forældre Sussi og Henrik. Vi glæder os til 
samarbejdet med jer og håber, I bliver glade for skiftet til Klim Friskole.  
 
Blokdag: 
Fredag den 9. oktober har vi blokdag. Eleverne møder kl. 8.15 og har fri kl. 13.30. I skal 
huske, at Walther IKKE kører den dag, da han skal på ferie, så I skal selv sørge for at få 
børnene til og fra skole.  
Dagen bliver en aktivitetsdag, hvor de enkelte klasser laver forskellige aktiviteter, fx ved jeg, 
at der er nogle klasser, der skal ud at cykle, mens en anden klasse laver aktiviteter 
herhjemme. I får direkte besked fra klasselærerne. 
 
Corona: 
Jeg bliver lige nødt til at skrive det en gang til. Hvis en elev er hjemme med symptomer på 
covid 19 (øvre luftvejsinfektion med feber, tør hoste og træthed, hovedpine, muskelsmerter 
ondt i halsen og eller almindelige influenzasymptomer), skal I holde barnet hjemme enten til 
48 timer efter symptomophør eller, til der er en negativ coronatest.  
 
Eftermiddagsmad i SFO: 
Der har været overvældende flertal for at SFO serverer eftermiddagsmad mod betaling. Fra på 
mandag den 5. oktober skal de børn, der er tilmeldt ordningen ikke medbringe 
eftermiddagsmad i SFO. De spiser ca. kl. 14.15. Hvis I ikke har fået svaret på spørgeskemaet, 
kan I nå at melde til ved at give Jette eller Tanja besked.   
 
Madpakker: 
Nu er vi i gang med at ved spisning. Jeg har tænkt over i et stykke tid, at jeg synes, vores 
elevers madpakker er begyndt at skride lidt til den usunde side. Der er rigtig meget snack 
og ”sødt” med i madpakken for tiden, jeg vil gerne opfordre jer til at bremse/stoppe og vende 
den udvikling.  
 
Skole-hjemsamtaler: 
Skole-hjemsamtalerne i 1. kl. blev udsat i 1. omgang, og Lone og Christine har fundet to nye 
datoer, som er den 28. oktober og den 3. november. 
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Samtalerne i 2.-4. kl, 5.-6. kl. og 7.-9. kl. afvikles som planlagt, og samtalerne i bhkl. flyttes 
til den 11. november. 
 
Unyttig viden: 
Det tager en snegl 637 år at vandre fra Nordjylland til Spanien i hastigt tempo.  
 
Kalender: 
7/10:  Bogbus 
9/10: Blokdag 
12-16/10: Efterårsferie 
26/10: Elevspissammen  
27/10: Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl. 
28/10: Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl. 
2/11: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
5/11: Åben skole 
 Udskolingsarrangement 
9/11: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl  
11/11: Skole-hjemsamtaler i bhkl. 
13/11: Bogbus 
18/11: Blokdag 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


