
 

 
 

      klim-friskole.dk               8. september 2021 - side 1 af 2 

Nyhedsbrev uge 36 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I dag har vi sunget 3 sange til morgensang, Jørgen Henrik spillede, og det er med at udnytte, 
når vi har vores huspianist i huset. Vi sang Blæsten går frisk over Limfjordens vande, Den 
danske sang, og så havde jeg valgt Det lysner over agres felt. Den sang har kørt rundt i 
hovedet på mig, hver gang jeg har været ude at gå en tur siden sommerferien, og det er en af 
de sange, vi ikke synger specielt tit.  
I mandags havde eleverne fra 7.-9. kl. åbnet Klim Fripizzaria, og de serverede pizza til hele 
skolen. Eleverne havde fredag valgt, hvad der skulle på deres pizzaer, så 7.-9. kl. havde et 
stort logistikarbejde med at holde styr på, hvor mange pizzaer der skulle laves af hver slags og 
med at få fordelt dem på de rigtige pladser. Det var lækker mad, og eleverne nød det.  

 
Generalforsamling: 
I går afholdt bestyrelsen den udsatte 
generalforsamling. Louise Klit havde valgt at stoppe i 
bestyrelsen, og hun blev afløst af René Christensen. 
Derudover var der genvalg til Mille Sundstrup, 
Arendse Dahlstrøm-Kronborg og Benedicte Dormann. 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Mille 
som formand, Benedicte som næstformand, Allan 
som kasserer og Arendse som sekretær.  
 
Arbejdsdag: 
Lørdag den 18. september afholder bestyrelserne i 
Klim Fribørnehave og Vuggestue samt Klim Friskole 

fælles arbejdsdag. Jeg har sendt en tilmeldingsseddel ud på mail, den skal besvares senest 
onsdag den 15. september, efterfølgende vil der blive lavet en plan over, hvilke opgaver de 
enkelte får.  
Arbejdsdagen begynder kl. 9.00 og slutter omkring kl. 15.00. Der vil blive serveret et lækkert 
måltid til frokost.  
 
Aktivitetsdag: 
Torsdag den 16. september arrangerer eleverne fra 7.-9. kl. aktivitetsdag for børnene fra 
Søstjernen, Klim Fribørnehave og bhkl.-1. kl.  
Aktivitetsdagen er en tilbagevendende begivenhed, hvor vi får besøg af børnehavebørnene fra 
de to private institutioner i vores nærområde. Det er så hyggeligt for de nye elever i  
børnehaveklassen at få besøge fra deres “gamle” institutioner, det er skønt at se, at de vokser 
med opgaven at vise gæsterne deres skole. 
Det er eleverne i 7.-9. kl., der står for aktiviteterne og følger børnene rundt fra den ene 
aktivitet til den næste. Det er en stor opgave for dem, men de er gode til det, så jeg er sikker 
på, vi får en god dag.  
Det er vigtigt, at eleverne har tøj på, som de kan være aktive i, og som passer til vejret, da de 
skal være udenfor. Desuden skal de have drikkedunk og en god madpakke med.  
 
O-løb: 
Mens vi har aktivitetsdag herhjemme, skal eleverne fra 6. kl. med Søren til orienteringsløb i 
Jenle Plantage. O-løbet er et fælles arrangement med Vilsted, Overlade, Blære, Haubro og 
Skørbæk-Ejdrup friskoler. 6. klasse kører fra skolen kl 8.15, når Walther er kommet med 
busbørnene, og de er tilbage, inden bussen kører hjem kl. 14.00. 
 
SFO i efterårsferien: 
Jeg synes lige, vi har haft sommerferie, men I skal altså lige tage stilling til, om I har brug for 
pasning af jeres barn i SFO i efterårsferien. Skemaet blev sendt ud i mandags, så gå ind og få 
svaret på det.  
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Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. to gange overraskelser. Vi arbejder lidt på, at eleverne 
er klar på at fortælle onsdag, hvad de sælger mandag. 
 
Unyttig viden: 
Hjernen består af 80% vand. 
 
Kalender 
16/9: Aktivitetsdag for bhkl.-1. kl 

6. klasse til O-løb i Jenle Plantage 
18/9: Arbejdsdag 
23/9: Kompetenceforum 
Bestyrelsesmøde 
27/9-1/10: Naturvidenskabelig emneuge. 
5/10: Elev-spissammen 6. kl. 
6/10 Morgensang i kirken 
Skole-hjemsamtaler 2. kl 
7/10: Skole-hjemsamtaler 2. kl. 
8/10: Bogbus 
11/10: Skole-hjemsamtaler 3.-5. kl 
12/10: Skole-hjemsamtaler 3.-5. kl. 
14/10: Skole-hjemsamtaler 6. kl. 
16-24/10: Efterårsferie  
 
 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


