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Nyhedsbrev uge 17 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Vi har haft besøg af Anne-Sofie og Maiken fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i dag. 

Derfor får I et kort nyhedsbrev. 

 
Forårsfest: 

Forårsfesten er flyttet fra onsdag den 11. maj til tirsdag den 10. maj. Vi mødes på skolen kl. 
17.30. Alle familier medbringer mad passende til det antal personer, man kommer. Maden 

bliver stillet på et fælles ta’ selv bord. Efter spisning ca. kl. 19.00, er der forårskoncert, hvor 

alle klasserne optræder med en sang, de har øvet. Vi regner med at være færdige omkring kl. 
19.30.  

 
Projektuge: 

Eleverne i 7.-9. kl. har projektuge i næste uge. De er i fuld gang med planlægningen af det 

emne, de har valgt, og mandag morgen går det løs med koncentreret arbejde. Fredag skal de 
enkelte grupper fremlægge, og vi har besluttet, at eleverne fra 6. klasse skal overvære nogle 

af fremlæggelserne, så de bliver lidt sporet ind på, hvad der venter dem de kommende år.  

I forbindelse med projektuge bliver der ændringer i skemaet, da det er Kristian, der har 
projektuge med 7.-9. kl.  

 
Foredrag om grønlandske monstre: 

Onsdag den 11. maj kommer Maria Kreutzmann og holder et foredrag for eleverne om 

grønlandske monstre. Nedenunder er vedhæftet Marias beskrivelse fra Facebook om 
foredraget. 

Jeg vil snakke om min egen baggrund og hvor interessen for monstre begyndte, om bogen 
Bestiarium Groenlandicas tilblivelse, og hvordan man egentligt fanger monstre i Grønland - og 

hvorfor et godt gys er essentielt i de lange vintermåneder i Arktis! Jeg vil fortælle om de mest 

berømte af de grønlandske mytevæsener som Havets Moder, Fjeldgængeren, Solen og Månen, 

og om hvordan tupilakken gik fra frygtet hævn-monster til fabelagtig merchandise  

Mytevæsenerne er en aperitif til grønlandsk kultur, og foredragets mål er at skabe interesse 

for Grønland, og forhåbentlig skærpe lysten til at vide mere  

 
Lejrskoleuge: 

Walther kører IKKE skolebus i lejrskoleugen. Så i den uge skal I selv sørge for at få eleverne 

frem og tilbage de dage, de skal i skole.  
 

Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. 2 x pizzasnegle. 

 

Unyttig viden: 
En violin er bygget af 70 enkelte stykker træ. 

 
Kalender: 

28/4:  Generalforsamling 

4/5: Morgensang i kirken 
9/5: 7.-9. kl. på tur til Limfjordsmuseet 

Lejrskolemøde for 8. og 9. kl. vedr Berlintur 

10/5: Forårskoncert 
11/5: Foredrag om grønlandske monstre 

16-20/5: Lejrskole 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 


