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Nyhedsbrev uge 7  
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Hele skolen summer af fantasy, og eleverne 
læser og læser. Mandag morgen indledte 
eleverne fra 4.-9. klasse emneugen med et 
foredrag om Fantasy afholdt af Mette fra 
Jammerbugt Bibliotekerne. 

I mandags læste de godt 4000 sider, og til 
morgensang tirsdag snakkede vi om at vi 
sidste år læste godt 22000 sider, så nogle af 
eleverne regnede ud at vi skulle speede 
læsningen op, hvis vi skulle nå samme sidetal i 
år. I dag har vi så fået løftet sløret for hvor 
mange sider der blev læst i går. I går blev der 
læst godt 5500 sider, altså 1500 sider mere 
end mandag. Det bliver spændende, om vi har 
læst 1500 sider ekstra i morgen igen. 😉#$%  Så 
blev jeg endnu engang overhalet af 
skoledagens længde. Eleverne har med 
udgangen af i dag læst 16488 sider.  

I morgen får vi besøg af lærerne fra Vilsted 
Friskole. De har pædagogisk dag og vil gerne 
besøge en prøvefri skole, hvorfor de har valgt 
os. De vil gerne høre om, hvordan vi håndterer prøvefrihed, samt hvilke erfaringer vi har gjort 
med det. Det bliver spændende at skulle byde dem velkommen til Klim Friskole.  

Farvel eller på gensyn: 
På fredag har Mette sidste arbejdsdag på Klim Friskole. Det har været en fornøjelse at arbejde 
sammen med Mette, og flere af jer har givet udtryk for at I har været glade for hende. 
Børnene er delte i dilemmaet mellem, at de kommer til at savne Mette samtidig med, at de 
glæder sig til, at Christine kommer tilbage. Vi ønsker alle held og lykke til Mette fremover.  

Konkursbo: 
Som I har hørt har vi været så heldige at vinde tvangsauktionen over inventar og legeplads fra 
en lukket daginstitution i Brønderslev. Der er rigtig mange ting vi skal have hentet, og det er 
en kæmpestor opgave. Heldigvis er der en god flok, der har meldt sig som hjælpere til lørdag, 
samt en mindre flok der har meldt sig søndag og mandag.  

Der skal arbejdes igennem, vi er et fremmed sted og dørene kommer til at stå åbne ud til 
vejen, så vi er nødt til at sige, at børn under 6. kl. ikke må komme med. De børn fra 6. kl. og 
opefter, som kommer med, skal være indstillede på at hjælpe med arbejdet.  

Til de forældre, der har meldt sig som hjælpere, kommer der besked ud i morgen med, hvad I 
skal medbringe af værktøj mv, samt opgavefordeling af, hvor de enkelte starter. Men vi ved 
allerede nu, at vi mødes i Brønderslev på Rømersvej 2 kl. 8.00 lørdag morgen. Vi har spist 
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morgenmad hjemmefra. Der serveres rundstykker og kaffe ca kl 10.00, frokost kl ca 12.00 og 
eftermiddagskaffe kl. 14.30. Vi regner med at stoppe kl 16.00 i Brønderslev lørdag. Søndag 
mødes vi igen kl. 8.00, og dagens forløb er som lørdag. Og det samme gør sig gældende 
mandag. 

Vi planlægger og planlægger efter bedste evne, men det er meget svært for Jeanette og mig 
at forudse hvor lang tid tingene tager og hvordan det hele kommer til at forløbe. Faktum er, at 
vi skal have tømt hele institutionen.  

Lus: 
Jeg skriver det lige en gang til. Der er konstateret lus på skolen, vil I ikke være søde at bruge 
vinterferien på at få tjekket for de små husdyr, så vi kan slippe af med dem? 
 
Unyttig viden: 
Koalabjørnen er verdens mest dovne dyr – den sover ca. 20 timer dagligt. 

Bod: 
Tirsdag efter vinterferien bliver der måske solgt pizzasnegle og helt sikkert en overraskelse i 
boden.  
 

Kalender: 
13-16/2: Læseemnedage 
15/2: Bestyrelsesmøde 
16/2: Besøg af lærerne fra Vilsted Friskole 
17/2: Fastelavn for bhkl-3. kl.  

4.-9. kl. i Escape room 
Mette sidste arbejdsdag 

18-20/2: Nedtagning og tømning af institution 
18-26/2: Vinterferie 
27/2: Christine vender tilbage 
28/2: Bhkl.-3. kl. i Aalborg Teater 
1/3: Morgensang i kirken 

Skole-hjemsamtaler 1.-2. kl. 
8/3: Skole-hjemsamtaler 1.-2. kl. 

Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl. 
9/3: Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl. 
20/3: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.  
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

 


