
Månedsnyt august 2018 

Kære alle 

Vi er kommet godt i gang med skoleåret 2018-2019. Der er en god 

stemning i både undervisningen og i pauserne. De forskellige trin er 

harmoniske, så det lover godt for skoleåret.  

Personalemæssigt er Rasmus tilbage fra barsel. Tak til Jonas for at dække ind her i starten. Og til 

morgensang i onsdags kunne Asta ikke skjule den voksende mave længere; hun skal på barsel til jul. Stort 

tillykke til Asta og familien.   

Jeg har været med på forældremøderene og har introduceret jer for vækstmodellen, som vi vil bruge til 

skole-hjemsamtalerne. Jeg håber, det resulterer i en god dialog ved skoleårets samtaler. Samarbejdet 

mellem skole og hjem betyder meget for skolen – det er vigtigt at vi har den tætte dialog, så eleverne er i 

trivsel socialt som fagligt.  

I den kommende tid gør vi klar til uge 38, hvor alle elever skal have oplevelser ud af huset. 9. årg. skal enten 

i brobygning på uddannelsessteder eller i praktik. Jeg håber de bliver mere afklaret i forhold til deres 

uddannelsesvalg. 8. årg. skal til Island, og resten af skolen tager til Djursland på lejrskole. 7. årg. får besøg af 

elever fra Herfølge Friskoleskole. Det bliver dejligt at høre om de mange forskellige oplevelser.                                                                                                                

For skolen er det vigtigt, at der også er oplevelser ud af huset, da det er med til at danne og modne elever 

på alle klassetrin. I den forbindelse er det en stor hjælp, at Støtteforeningen hjælper med økonomien. 

Vores placering på landet gør at vi har store udgifter til transport. TAK til Støtteforeningen for hjælpen i 

forbindelse med årets lejrskole for indskolingen og mellemtrinnet.  

Efter ferien har vi budt velkommen til 3 nye elever i 7. årg. Velkommen til jer og jeres familier. I denne uge 

er der en pige på besøg på 3. årg. Håber at det ender ud med at familien vælger Karlskov Friskole. I det hele 

taget er der mange henvendelser om nye fremtidige elever til skolen. Og her spiller I forældre en stor rolle, 

da det ofte er jeres anbefalinger, som får forældrene til at henvende sig. Keep up the good work 😊 

 

Håber vi ses til Cyklesponsorløb og Dirty Trail den 1. september 

Karina 

Kalender for september: 

1. sep.: Cyklesponsorløb 

3. sep.: UU-vejledning 9. årg. 

4. sep.: Idrætsdag m. andre friskoler og Bestyrelsesmøde 

5. sep.: UU-vejledning 8. årg. 

17. sep.: Spotlight  

Uge 38: 7. årg. udveksling, 8. årg. på Island, 9. årg. praktik/brobygning, bhk-6. årg. lejrskole 

27. sep.: Tilsyn 



Indskoling 

August i indskolingen 

Vi er kommet godt i gang og er så småt ved at vænne os til at gå i skole igen. Små og store er gode til at 

hjælpe hinanden. Vi er gået i gang med vores første emne om Danmark, hvor vi fokuserer på et overordnet 

kendskab til opbygningen af fastland, øer osv., men også koncentrerer os om nærområdet og udvalgte byer 

og områder. Vi veksler mellem læreroplæg, og at de selv undersøger lidt.  

Vi har set til vores lille have, som har haft det skidt i varmen. Der er enkelte ting, der har klaret sig rigtig 

godt alligevel. Vores græskar vokser sig store, vores solsikker har været enorme og der var mange 

rødbeder. Totterne har syltet rødbeder af 2,5 kg. 

         

Vores lille drivhus har givet et fint afkast med fine røde tomater, som vi har smagt på. 

       

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/KarlskovFri/photos/a.532194636893775/1764924673620759/?type=3


Månedsnyt mellemtrinnet  

 

Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår på 

mellemtrinnet.  

Vi er 2 kontaktlærere på mellemtrinnet: Maja og Thomas. 

Maja er faldet rigtig godt til, og er godt på vej til at finde 

sig til rette på et nyt sted, og børnene har taget pænt 

imod hende. 

I dansk arbejder vi med romanen ’Silke - Et forvandlingseventyr’. Alle tre årgange er ved at læse bogen. Det 

er et dejligt emne at starte et skoleår op med, da eventyrgenren er genkendelig for alle eleverne. 

Derudover elsker vi alle sammen en god historie☺  

Vi glæder os til lejrskolen i uge 38, hvor vi skal til Djursland,  

Den 4/9 skal vi til idrætsdag. 3., 4. og 5. klasse skal løbe og spille rundbold. 6. klasse skal spille fodbold med 

overbygningen, samt lave atletik 

Året er startet fantastisk, og vi kan kun forestille os, at det fortsætter sådan!  

 
 

 

Overbygning 

Overbygningen, har startet året med at være på introtur i Grenelejren i uge 33. 

Dette var en fantastisk hyggelig og uforglemmelig tur. Den nye 7. årgang 

smeltede godt sammen med resten af overbygningen. De tre klasser udfordrede 

hinanden på eftermiddags/aftensunderholdning af allerhøjeste kvalitet 

(lærerene morede sig hjerteligt). Der blev lavet orienteringsløb med appen 

"findtolearn", taget selfies på "selfieløbet", spillet brædtspil og hygget til den store guldmedalje. Eleverne 

arbejdede godt sammen og der var ingen sure miner under oprydningen før hjemrejsen. 

 Uge 34 startede med den normale undervisning. I kulturfag fik 7. årgang en introduktion til samfundsfag 

med Anja. Imens 8. og 9. årgang så film som oplæg til undervisning i Kristendom med temaet "Ondskab". 

Herefter har eleverne samfundsfag, kristendom og historie på rotation som de plejer. 

I matematik, er e-mat blevet startet op og de første opgaver er blevet åbnet for eleverne. I naturfag 

arbejdes der i biologi med livsbetingelser og mikrobiologi i 8. og 9. årgang, og 7. årgang arbejder med 

cellelærer. 

I fysik arbejdes der med atomets opbygning(7. årgang) og astronomi(8.-9. årgang). 

Indenfor geografi har 7. årgang fået et kursus i kortlærer og resten af overbygningen har arbejdet med: 

Atmosfære, kortlære, jordens udvikling, drivhuseffekten, UV-stråling. I naturfag for 8.-9. klasse ligger og 

venter et projektforløb med titlen "En rejse i rummet" lige om hjørnet (uge 37). 

 

I engelsk arbejder 9. årgang med Irland og dets historie, 8. årgang arbejder med emnet Girls´n´ boys. 7. 

årgang arbejder med bogserien English World. I dansk arbejder vi med folkeeventyr og vi har startet året op 

med ST-test. 



I tysk arbejdes der med bøgerne "Gut Gemacht 4" og "Du Bist Dran 2"(8. årgang). Samt at 9. årgang 

arbejder med "Kreativ und engagiert” og "Mein bester Urlaub". 

I linjefagene, er vi lige så stille startet, men" går først for alvor i gang, når september står for døren. 

 

Udover alle disse faglige aktiviteter, arbejder vi i overbygningen med vejrtrækningsøvelser to gange om 

ugen. Dette er for at eleverne får ro på og er klar til undervisning, samt at det mindsker deres 

anspændthed, når dagen kan virke lang.  

Det sidste nye er, at der er cykelsponsorløb i weekenden 1. september. Her har det nye elevråd arbejdet 

hårdt sammen med eleverne på resten af skolen under kyndig ledelse af Asta, på at blive klar til lørdag. Så 

starten på året er startet, som vores nye ordsprog, "Sammen er vi stærke" understreger. Så vi ser frem til et 

godt 2018/2019 med jeres unge mennesker.   

 

Med venlig hilsen 

 

Overbygningsteamet 

 

SFO 

Vi havde en stille sommerferie i SFO’en, hvor vi ikke var så mange børn. Men vi hyggede os, og fik en del is i 

den dejlige sommervarme. Vi var også på en lille tur til Billund, hvor vi var ude på legepladsen og i forhallen 

i Lego-house. 

Vi havde også en rigtig god overnatning sidst i sommerferien, hvor vi bl.a. så film og hyggede os. De var 

trætte til sidst, men alle faldt i søvn, og var klar til at stå tidlig op dagen efter…... tak til de forældre som 

hjalp til med overnatningen. 

Ellers er det blevet hverdag i SFO’en igen. I år kommer indskolingen lidt senere i SFO om mandagen og lidt 

tidligere om fredagen. Vi prøver at løsne lidt op på vores spilleregler i forhold til spilletider i SFO’en. Dog er 

vi bevidste om, at eleverne ikke skal sidde for lang tid og spille. Samtidig prøver vi at bruge hallen en del – 

specielt mandag og onsdag, men det kan også være andre dage. Derudover ønsker vi selvfølgelig at bruge 

vores gode udearealer. 

Jette og hendes mand kommer på besøg mandag d. 3/9 og får et gensyn med SFO’en. Vi savner hende, men 

vi har også et rigtig godt team nu, hvor vi også er en del, som har timer i skoledelen, hvilket jeg ser som en 

fordel. Husk hvis der er noget, så kom endelige og tage en snak med os. 

Med venlig hilsen personalet i SFO’en – Peter. 

 

 

Hilsen os alle 

på  

Karlskov Friskole 


