Nyhedsbrev uge 4
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Vi samler på gode oplevelser på Klim Friskole,
og jeg synes også, det lykkes for os at få nogle i
denne åndssvage tid, som vi lever i lige nu. Jeg
synes, det er helt fantastisk lækkert, at der
bliver lysere, jeg bliver glad af at se eleverne
komme ind udefra med røde kinder og smil på
læberne, fordi de har kælket på bakken, som er
dækket af ca. 3 mm. sne, det var en fed
oplevelse at have nødpasningseleverne til at
lytte til Olavs fars oplæsning, jeg bliver
imponeret over, hvor dygtige eleverne er til at
lave videoer og præsentationer i tysk (det er
absolut ikke mig, der har givet dem de evner),
jeg bliver også helt vildt imponeret over, at alle
elever uden undtagelse kan holde humøret
oppe, for det har jeg svært ved af og til.
Den virtuelle kontakt med eleverne kører langt
hen ad vejen uden problemer, alle elever fra 1.9. kl. har været online med deres lærere,
kontakten er naturligvis mere intensiv hos de
ældste elever, og på fredag går Lone i luften
med et virtuelt møde med børnehaveklassen.
Det bliver godt for eleverne at se hinanden igen,
men der bliver helt sikkert en masse snakken i
munden på hinanden.
Selvfølgelig er der også problemer af og til, i dag i tysk blev vores møde i 7.-9. kl. pludselig
overtaget af nogle udefrakommende deltagere, det var en træls oplevelse. Der er elever, der
bøvler med internethastigheden, nogle gange virker kameraet eller mikrofonen ikke, der er
som regel en tydelig sammenhæng mellem de problemer, og det at skulle fremlægge noget,
de har arbejdet med ;-)
Da jeg sendte skema ud i sidste uge, havde jeg ikke hovedet med, beklager. Der står på
skemaet, at der er morgensang kl 8.15. Det er sådan set også rigtigt, men det er kun for dem,
der er i nødpasning. Jeg har fået nogle forespørgsler på, om ikke vi igen kan lave morgensang
for alle, jeg er lige nu i gang med at tænke over, hvordan vi kan få alle med.
Nødpasning:
Der er sendt et nyt skema, som I skal få svaret på, hvis I har behov for nødpasning senest
fredag kl 12.00. Nødpasning er NØDpasning, det er en mulighed for at få passet sit barn, mens
man er på arbejde, og hvis man ikke har andre muligheder
Unyttig viden:
Pommes frites har været kendt i mere end 180 år. I Belgien har man siden 1840’erne kunnet
købe kartoffelstænger stegt i oksefedt og krydret med salt. Pommes frites, som vi kender
dem, har for alvor været folkelige i Danmark siden 1960’erne, hvor de første cafeterier
serverede dem med bearnaisesovs til kød.
Hvor langt kan vi nå?
Jeg synes, vi mangler noget fællesskab. Er I med på, at vi starter en ”gå sammen hver for sig”
challenge, hvor vi ser, hvor langt vi kan komme tilsammen? Alle i familien kan være med. Gå
ud og gå en tur alene eller sammen med 1, 2, 3 eller dem I synes. Mål eller track hvor langt I
går. Læg antallet af kilometer sammen og send dagens tal til mig på SMS 2243 7218, så
holder jeg regnskab med det fælles mål. Hvor langt når vi, inden vi begynder at modtage
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elever i skolen igen. Jeg håber, der er nogle af jer, der vil være med, ellers er jeg bange for, vi
ikke når over Aggersundbroen.
Vi begynder fra i morgen torsdag.
Afvikling af ferie:
I løbet af det næste stykke tid kommer lærerne til at afvikle noget af deres 6. ferieuge, derfor
vil der være dage, hvor jeres elever har nogle timer, hvor de ikke møder deres lærer virtuelt.
Lærerne skal nok sørge for, at der er noget til børnene at arbejde med. Jeg vil hellere, at der
bliver afviklet så mange som muligt nu fremfor at skulle afvikle dem, når børnene kommer
tilbage.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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