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Nyhedsbrev uge 44 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I dag har vi været så heldige at høre børnehaveklassen synge til morgensang. De sang ”Oppe i 
Norge”, den har de lært, fordi de arbejder med trolde lige nu. Efter sangen kunne de fortælle, 
at de i sidste uge var ovre i Sønderskov sammen med 1. klasse. Her fandt de mange 
forskellige spor efter trolde, og det havde Lone slet ikke regnet med, de ville, for hun troede, 
at Sønderskov var for lille til trolde. De fandt bl.a. nogle tegn, som eleverne vidste betød, at 
troldene skulle mødes her om natten, og der var noget med nogle pinde sat under en rod fra 
et væltet træ. Der var ingen tvivl i eleverne om, at troldene kommer i Sønderskov, men vi 
havde lidt snak om, at det sikkert kun var små trolde, de store trolde har brug for store skove.  
 

Corona-bekymringer: 
Corona påvirker os alle sammen, men vi kan mærke 
en stigende grad af bekymrede elever. Vi snakker 
selvfølgelig med børnene om, hvad der sker, og 
hvordan man skal forholde sig til det, men jeg synes 
også, det er vigtigt, at I derhjemme tager en snak med 
dem. Noget af det, der fylder, er bl.a: ”Hvis jeg skal 
isoleres, hvem skal så passe mig?” og ”Hvad nu hvis 
både min mor og far får corona, hvem skal så passe 
mig?” Det fylder meget hos børnene, og det er vigtigt, 
at vi lytter til deres bekymringer og bruger tid på at 
snakke med dem om det. Måske er det helt 
lavpraktiske ting, som de egentlig bare har brug for at 
høre, at I som forældre har løsninger på.  
 
Unyttig viden: 
Mennesket fødes med 300 knogler, men dør med blot 
206. 
Jeg skal måske tilføje til unyttig viden, at jeg prøver på 
at faktatjekke, inden jeg sender, men det er ingen 
garanti for rigtigheden.  
 

Kalender: 
9/11: Elevspissammen 5.-6. kl. laver mad 
10/11: Bhkl. og 1. kl. i biografen.  
11/11: Skole-hjemsamtaler i bhkl. 
13/11: Bogbus 
17/11: Omfotografering 
 7.-9. kl. i biografen 
18/11: Blokdag 
1/12: Blokdag 
8/12: Elevspissammen 7.-9. kl laver mad 
11/12: Bogbus 
17/12: Juleafslutning aften med forældre 
18/12: Juleafslutning 
19/12-3/1: Juleferie 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


