
Månedsnyt september 2018 

En skøn september er over. Vi har nydt det dejlige sensommervejr; især 

på lejrskolen, hvor vi rigtig kunne være ude i naturen op på 

udenomsarealerne på Gjerrild-Bønnerup Friskole. Som det er skrevet 

andre steder, havde vi en super lejrskole, hvilket de mange billeder også 

fortæller. Stor TAK til Støtteforeningen for hjælp til turen                                                                                                                                                                             

8. årg. havde også en god tur til Island – frugten af al arbejdet med indtjening blev høstet. Resten af skolen 

havde fornøjelsen af at se billeder og høre om turen til morgen. Tak for det. 

7. og 9. årg. har ikke været så langt væk, men været i nærområdet i forbindelse med udveksling med 

Herfølge Friskole og praktik/brobygning. Jeg har kun hørt positive fortællinger fra udvekslingen – 7. årg. har 

været super repræsentanter for skolen; Herfølge glæder sig til genbesøget. Eleverne i 9. er forhåbentlig 

blevet mere afklaret i forhold til uddannelsesvalg. 

 

Nu er vi alle samlet igen og ser frem til emneugen i uge 41. Der er sendt info ud om ugen på intra. Vi skal 

arbejde med Middelalderen, og fredag har vi motionsdag. Emneuger er ligeså vigtigt som de almindelige 

skoledage, da eleverne her trænes i at samarbejde på tværs samt i dette tilfælde får historieundervisning 

på en kreativ og indlevende måde. BEMÆRK, at busserne begynder at køre hjem kl. 13.20 i denne uge, da 

alle dage slutter kl. 13.15. Dejligt, at så mange forældre har meldt sig til at hjælpe om fredagen til 

motionsløbet – det sætter vi stor pris på. 

Vi har fået et legat fra et firma, som hedder Eyelearn. Det betyder at vi har fået nogle midler til at indkøbe 

akustikvægge til aulaen, og der vil komme ”pynt” på dørene ind til de 9 klasselokaler. Vi arbejder på det, og 

ser frem til at de kommer på plads i løbet af efteråret. 

Skole-hjemsamtalerne begynder i slutningen af oktober. Lærerne er i fuld gang med at afholde 

elevsamtaler ud fra vækstmodellen. I vil også få skemaer hjem, som I skal udfylde derhjemme. Som der blev 

sagt til forældremøderne i august: Det er første gang vi prøver samtaler på denne måde, så der kan være 

opstartsudfordringer 😊 

 

Jeg ønsker jer alle en god oktober 

Karina 

Lærerens Dag 5. oktober 

Igen i år sætter Oxfam IBIS og Danmarks Lærerforening fokus på læreres vigtige samfundsmæssige 

rolle på Lærerens Dag 5. oktober. 

Lærerens Dag er også med til at sætte fokus på, at uddannelse er en fundamental menneskeret, og at 

uddannelse i mange udviklingslande spiller en central rolle for udviklingen af landet og bekæmpelse af 

fattigdom. En god uddannelse starter med en god lærer. Derfor er det altafgørende, at læreres store 

indsats og arbejde bliver støttet og anerkendt for at sikre kvalitetsuddannelse til verdens børn. Få 

inspiration til fejring af Lærerens Dag og find materialer på Lærerens Dags hjemmeside. 

http://laererdag.dk/


Fra pedellen: 

Venligst skriv navn i tøj og støvler. Vi har meget glemmetøj.  

 

Fra Støtteforeningen: 

Tak til alle der deltog i vores aktivitetsdag lørdag d. 1. sep. Der var 59 cykelryttere, som cyklede 38.000 kr. 

ind.  Dirty Trail Karlskov, nyt forhindringsløb lavet af Jesper Rasmussen og Ole Rise Thomsen. 

64 løb enten 4,2 km eller 7 km, der var firmaer, som betalte for reklameplads, så det gav ca. 20.000 kr. i 

indtægt.                                                                                                                                                                                         

En god dag med stor opbakning også fra lokale naboer og tidligere familier på skolen. 

7.klasse solgte mad og elevrådet havde mange gode aktiviteter. 

Støtteforeningen har støttet med 11.000 kr. til undervisning/entre til Fregatten Jylland og Ree Park for 

0.-6. årgangs lejrskole. 

 

 

Kalender for oktober: 

2. oktober: Forældredag 

4. oktober: BS-møde 

Uge 41: Emneuge og motionsløb 

Uge 42: Efterårsferie 

23. oktober: Skills i Vejle 8. årg. 

30. oktober:  Skole-hjemsamtaler 

31. oktober: Fotografering 

 

 



September i indskolingen 

I september måned har vi arbejdet med emnet om Danmark. Vi indledte med at snakke om vores lille lokale 

skole og nærområde, hvorefter vi koncentrerede os om Djursland. Her undersøgte vi, hvordan Gjerrild-

Bønnerup Friskolen så ud, hvor den lå, hvad der var rundt om osv. Vi undersøgte information omkring 

Fregatten Jylland, Sostrup Slot og Ree Park, men også nogle af de attraktioner, som vi ikke skulle se. 

Eleverne har arbejdet ivrigt med det og fundet nogle fine billeder og skrevet gode informationer ned. 

Endelig kom dagen, hvor vi skulle afsted på lejrskole. Alle havde glædet sig rigtig meget, så stemningen var 

helt i top. Ved Fregatten Jylland blev vi sendt på skattejagt, hvor vi skulle finde en hel masse tegn gemt 

rundt om på skibet og omkring skibet. Det var noget mange gik op i, og de var gode til at hjælpes ad i 

mindre grupper. Vi skulle herefter finde 6 nøgler, der ligeledes var gemt om bord på skibet. Nøglerne skulle 

bruges til at låse skattekisten op med – og sikken herlig skat fyldt med guldmønter. 

Efter Fregatten Jylland kørte vi videre til skolen, hvor vi fik os fordelt i de forskellige lokaler. Der blev pustet 

luftmadrasser op og foldet soveposer ud, så alle var klar til natten. Herefter fik vi tid til at lege på 

legepladsen, hvor der var mange gode legemuligheder. 

       

Onsdag var vi ved søen for at finde smådyr. Herefter var vi på stranden, hvor vi fik soppet lidt og samlet 

sten. Om aftenen lavede snobrød på bålpladsen. 

     

Torsdag var 2 og 3 klasse inde på Sostrup Slot, hvor vi fik en spændende rundvisning. Udenfor slottet 

samlede vi kastanjer, så vi kunne lave kastanjedyr. 



   

Fredag fik vi hurtigt pakket bussen, så turen kunne gå til Ree. Her fik vi set en hel masse dyr, i hvert fald fik 

2. og 3. klasse set alle dyrene, imens de andre havde undervisning. Da vi skulle bytte, begyndte regnen 

desværre, så de mindste fik ikke set alle dyrene. Men de fik derimod god tid til at handle i butikken. 

Alt i alt havde vi en rigtig god lejrtur.  

 

Månedsnyt mellemtrinnet 

På mellemtrinnet har vi haft en rigtig god måned, hvor der har været mange gode oplevelser sammen. Den 

4. september havde vi idrætsdag, hvor 4. og 5. klasse var ude på Hedegård Friskole, mens 6. klasse var på 

vores egen skole. Her blev der dyrket sport til den helt store guldmedalje. Vi vandt desværre ikke det 

gyldne bat med hjem, så det satser vi på at vinde til næste år. 

 

I uge 38 var 0.-6. klasse afsted på lejrskole på Bønnerup-Gjerrild Friskole. På vej op til skolen, besøgte vi 

Fregatten Jylland, hvor den store skattejagt gik i gang. I løbet af ugen var vi både ved søen, stranden og på 

besøg på et flot slot, hvor de havde håndmalede tapeter og en uhyggelig kælder. Derefter gik vi en tur og 

samlede en hel masse kastanjer, som blev brugt til kastanjedyr. Det var et kæmpe hit! På hjemturen 

besøgte vi Ree Park Safari, hvor mellemtrinnet fik sig noget af en overraskelse, da de bl.a. skulle dissekere 

rotter. De fleste var ret skeptiske til at starte med, men de var seje og gik til opgaven. Derefter vendte vi 

næsen hjemad, hvor forældre og elever blev genforenet. Vi havde en rigtig dejlig tur! 

 

 

 



 

I dansk har vi afsluttet forløbet om ”Silke”. Eleverne har nydt at læse romanen og har haft en super god 

oplevelse omkring læsningen. Vi har nu for alvor taget hul på grammatikken og diktaterne, og vi bruger en 

del tid på frilæsning. Vi har taget årets første test, som vi skal bruge som hjælp til den kommende 

undervisning. Derudover er vi gået i gang med at holde elevsamtaler med alle elever, som skal danne 

baggrund for efterårets skole-hjemsamtaler. 

I engelsk kører vi på med bogsystemet ”English World”, som danner grundlag for undervisningen på 

mellemtrinnet. Her lærer eleverne både at lytte, tale og læse engelsk. Hver tirsdag har vi en times fælles 

engelsk på hele mellemtrinnet, hvor eleverne deles på tværs af årgangene og lærer via bevægelseslege. 

Vi ser nu frem til en spændende emneuge i uge 41, hvor vi skal arbejde med middelalderen. 

 

Månedsnyt overbygningen 

September har været en begivenhedsrig måned, hvor den både har stået på årets første UU-vejledning og 

idrætsdag med Filskov og Hedegård. I uge 38 fik 7. klasse besøg fra Herfølge, 8. klasse var på Island samt 

der for 9. klasses vedkommende blev prøvet kræfter med arbejdsmarkedet i form af praktik. Tjek endelig 

vores facebookside ud, hvor der er masser af fine billeder fra ugen. 

Tilbage i hverdagens trummerum er der gang i en del for tiden i de forskellige fag. I naturfag er eleverne 

gået i gang med årets første projektforløb under temaet ”En rejse i rummet”. De afslutter forløbet med en 

fremlæggelse i uge 40. I dansk kører vi frem til uge 43 årgangsvis; her vil fokusset være på det skriftlige, 

hvor vi arbejder med genrene essays og klummer. Dertil er vi så småt gået i gang med individuel 

udarbejdelse af vækstmodeller til de kommende skole-hjem-samtaler.  

Datoerne for skole-hjem-samtaler i overbygningen er som følger:   

7. klasse torsdag d. 6. november og tirsdag d. 8. november 

8. klasse torsdag d. 8. november  

9. klasse tirsdag d. 6. november  

 



Der er en del logistik i forbindelse med samtalerne, da det er matematiklæreren, der 

skal deltage, og eleverne er på blandet hold. Der vil derfor i år være færre muligheder i 

forhold til valg af tider.  

Husk vækstmodellen også skal udarbejdes derhjemme sammen med jeres barn, som 

skal medbringes til samtalerne.  

 

 

Månedsnyt SFO  

Vi var til spotlight i Give d. 17. september. Spotlight er Vejle kommunes kulrturuge for børn og unge. Det 

var en god dag, hvor vi oplevede meget spændende. Vi havde i år valgt ikke at bidrage med noget, da vi 

også havde lejrskole den uge. 

Vi har været på lejrskole, hvor vi havde nogle gode ture ud af huset, samt nogle gode ture til vandet. 

Desuden oplevede vi også en anden SFO og  at være i nogle andre rammer, hvor der også var noget andet 

legetøj – det var spændende og inspirerende!  

Jakob Knudsen (tidligere elev) var på besøg for at fortælle om Rollespil, og vi var ovre i hallen og fægte med 

sværd. Det var en rigtig god dag. 

Vi har også haft besøg af Jette og Ole – to dage. Det var hyggeligt at se dem igen, inden de tager ud at rejse  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen os alle  

på 

Karlskov Friskole 

 

 


