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Nyhedsbrev uge 3 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi er i gang med en fantastisk emneuge, og 
jeres børn gør det rigtig godt. Vi har 
læseemneuge, og hver dag tæller vi 
sammen, hvor mange sider der bliver læst. 
Bhkl.-1. kl. er i fuld gang med at læse 
Frøken Ignora som fælles bog, og i dag har 
de lavet de fineste tegninger af Frøken 
Ignoras vandtårn. 2. kl. fordyber sig i H.C. 
Andersens eventyr, og hver gang de læser 
en bog, skriver de titlen og sideantallet på 
en udklippet bog og sætter den på døren til 
klasselokalet. På nuværende tidspunkt er 
døren nærmest fuld. 3.-5. kl. arbejder med 
Bent Hallers bog Silke, og de har gang i 
både æresport og et billede af hav og strand på døren. 6. klasse læser Astrid Lindgren, og de 
laver en model af Villavillekulla og Katholt. 7.-9. kl. er i gang med at læse Lars-Henrik Olsens 
bog Dværgen fra Normandiet, som handler om Bayeux-tapetet. Eleverne skal som kreativt 
projekt lave deres egen malede udgave af Bayeux-tapetet. Det er nogle rigtig fine ting, 
eleverne får lavet, og jeg er ret imponeret over deres arbejde. 
 
Som flere af jer allerede har opdaget, har vi slået en stilling op for at finde en barselsvikar for 
Christine. Der er ansøgningsfrist den 3. februar, og vi er spændte på, hvem vi skal lære at 
kende.  
 
Nyt fra bestyrelsen: 
Navne er vigtige, og vi har både i arbejdsgruppen, som har arbejdet med sammenlægningen 
af Klim Fribørnehave og Vuggestue og Klim Friskole, og i bestyrelsen snakket meget og længe 
og tænkt meget og længe over, hvad vores fælles institution skal hedde. Vi er blevet enige 
om, at Klim Friskole og Fribørnehus skal være det kommende navn for vores institution. Vi er 
også enige om, at der skal være en markering af sammenlægningen og det nye navn, men det 
bliver senere på et tidspunkt, når vi kan få lov at være mere sammen igen. I skal nok få 
besked.   
 

Afsked: 
Den sidste dag før juleferien tog vi afsked med 
Sofie og Clara Søndergaard Olsen. Sofie og 
Clara er flyttet til Fjerritslev skole. Vi ønsker 
begge held og lykke, og vi håber, I bliver glade 
for jeres valg.  
 
Test: 
Tja jeg ved ikke helt, hvad jeg skal skrive 🙁"#$ 
Efter at have brugt tid på at få styr på, hvem 
der skal testes på skolen af poderne, og hvem 
der vælger hjemmetest, kommer der nye 
direktiver fra Jammerbugt kommune gældende 
fra næste uge. Problemet er bare, at de ikke har 
sendt dem ud endnu, de kommer enten senere i 

dag eller i morgen, så “I har tid til at sende information ud til forældrene!!!” Så Jammerbugt 
kommune har sendt en mail ud for at gøre opmærksom på, at de sender en mail senere 😉&'() De 
har dog skrevet, at fra uge 4 er selvtest den primære teststrategi, men hvad det kommer til at 
betyde, aner jeg ikke. 
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Bhkl-3. kl. i Aalborg Teater: 
På onsdag den 26. januar skal eleverne i Bhkl.-3. kl. i Aalborg Teater, hvor de skal se 
Kejserens nye klæder. De kører herfra med Vagn fra Fjerritslevbusserne efter morgensang og 
er tilbage, så de både kan nå at få noget at spise og komme i SFO, inden Walther kører hjem.  
Eleverne skal medbringe en turtaske med madpakke og drikkedunk 
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne fra 7.-9. kl. pizzasnegle og en overraskelse.  
 
Unyttig viden: 
Der begynder et Tupperware party hvert andet sekund. 
 
Kalender: 
17-21/1: Læseemneuge 
24/1: Skolehjemsamtaler 3.-5. kl. 
26/1: Bhkl-3. kl. Aalborg teater 
27/1: Skolehjemsamtaler 2. kl. 
31/1: Skolehjemsamtaler 7.-9. kl 
1/2: Bhkl.-1. kl. i biografen 

Skolehjemsamtaler 1. kl 
7/2: 7.-9. kl i biografen 
14/2: Bestyrelsesmøde 
19-27/2: Vinterferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


