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Nyhedsbrev uge 47 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Så fik vi sne, og hvor var det en flot morgen 
i mandags. De første to timer gik vi alle ud 
og byggede snemænd. Mine evner til at 
vurdere sneen og dens evne til at blive 
bygget med er åbenbart ikke helt god, for 
der var for koldt, men alle klasser fik bygget 
nogle fine snemænd. I går havde jeg flere 
gode snakke med nogle af eleverne om, 
hvorfor sneen ville have været bedre at bygge med i går, end den var mandag.  

I går var vi alle inviteret til at hjælpe Børnehuset med at plante den plantage, vi vandt i 
foråret. Så nu har vi også prøvet at plante i sne, Mette fra organisationen Plant et træ, sagde, 
at det kunne sagtens fungere. Efter vi havde plantet, var der mad til os alle. Rose Poultry 
havde sponsoreret kyllingefilet, kyllingedeller og brød til alle, og SuperBrugsen havde 
sponsoreret pastasalat. Resterne har vi spist i dag.  

I går sang vi, Der er et yndigt land til morgensang. Jeg har lovet eleverne, at vi synger den, 
hver gang Danmark skal spille landskamp til VM. Så vi skal også synge den på onsdag, og så 
er det nok det. Jeg overvejer, om vi også skal synge Einigkeit und Recht und Freiheit, men har 
ikke truffet en beslutning endnu. Der er jo også masser af tid med den tyske, de skal jo først 
spille den sidste kamp den 18. december. 😉"#$% 

Pakkerne til gavesækken er begyndt at blive afleveret, men I kan nå det endnu, så hvis jeres 
børn skal være med, skal der afleveres en pakke til sækken senest 1. december. 

Glemt tøj: 
I dag har vi haft glemmekassen med til morgensang. Al tøjet blev ikke afsat. Jeg har lavet en 
video med det tøj der er tilbage. Den kommer til at ligge i ugebreve fra Klim Friskole gruppen 
på Facebook. Der er bl.a. en fantastisk lækker tyk vinterjakke, som absolut ingen af børnene 
mangler.  

Nyt fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen har besluttet at skifte vinduer i skolen, og det arbejde går i gang på mandag. Det 
kommer til at betyde, at klasserne på skift bliver flyttet ud af deres klasselokale, så Henrik 
Roelsgaard og Walther har ro til at arbejde.  
Der bliver arbejdet med budgetlægning lige nu, og skolepengene for skoleåret 2023/24 bliver 
1135 kr. for 1. barn, 568 kr. for 2. barn og 284 kr. for 3. barn. SFO-betalingen stiger med 20 
kr, så det bliver 740 kr. for 1. barn og 370 kr. for 2. barn og de efterfølgende børn. Priserne er 
gældende fra 1. august 2023. 
 
Bestilling af tøj: 
Husk at få bestilt skoletøj. Jeg vedhæfter lige bestillingssedler igen. Tøjet hænger i 
Børnehuset, så I skal derover og mærke og se på det.  
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Bod: 
På tirsdag sælger eleverne i 7.-9. kl. måske pirogger og helt sikkert en overraskelse i boden: 
 
Unyttig viden: 
Man kan ikke blive solskoldet ved Det Døde Hav – det ligger 400 meter under havets 
overflade, og disen i den omgivende atmosfære er så tyk, at solens skadelige UV-stråler ikke 
kan trænge igennem. 
 
Kalender: 
25/11: Juleklippedag 
28/11: 4.-6. kl. til juleklip på 
Bryggergården 

Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
1+2/12: CK lederkonvent 
2/12: 7.-9. kl. klassearrangement 
7/12: Morgensang i kirken 
9/12:  Bogbus 
13/12: Lucia 

Bestyrelsesmøde 
14/12: Elevspissammen 7.-9. kl.  
19/12: Juleafslutning aften 
20/12: Juleafslutning/sidste skoledag 
21/12-2/1: Juleferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

 


