
Månedsnyt oktober 2018 

Kære alle 

Vi kan kigge tilbage på en dejlig oktober. Vejret var med os i emneugen, så værkstedet med 

middelaldermad rigtig kunne lave mad over bål – SKØNT. I det hele taget havde vi en dejlig emneuge, hvor 

vi kom godt omkring nogle af middelalderens mange spændende facetter. Som skoleleder er jeg stolt af at 

opleve det sammenhold, der er på tværs af årgangene i sådan en uge, samt det ansvar eleverne tager i 

samarbejdet på tværs. Og oveni hatten en flok engagerede medarbejdere, som bliver ved med at finde på 

spændende læring.  

Som I har kunne se på vores Facebook-side, er vi kommet videre med 

indretningen af aulaen. Vi har fået udsmykket dørene indtil 

klasseværelserne samt fået nye skillevægge. Skillevæggene er meget 

nemme at flytte rundt på og med de forskellige læringsmotiver på den 

ene side, kan de tages med i undervisningen og bruges der. Endnu en 

gang tak til Støtteforeningen 😊  

 

Der er kommet gang i skole-hjemsamtalerne ud fra vækstmodellen. Lærerne gør sig mange erfaringer og 

synes indtil videre at de har oplavet nogle gode samtaler. Når I alle har været igennem efterårets samtaler, 

vil vi gerne høre jeres mening. I vil derfor få tilsendt et evalueringsskema. 

Den 15. november har vi ”Forældrenes Dag” (Tidligere ”Bevar ming skoledag”) Her overtager forældrene 

skoledagen med eleverne og har en anderledes skoledag. Det er ikke undervising, som i det daglige, men 

der laves bl.a. kreative ting, hygges og læses. Det er en vigtig dag for personalegruppen, da det giver os 

mulighed for at planlægge teaterugen, som er et stort projekt for os. Vi kan aldrig få for mange forældre, 

så hvis du vil hjælpe til nogle timer, så kontakt Ann Skovhus fra bestyrelsen – hun står for 

koordineringen! 

 

Ja, og så nærmer julen sig…. Eleverne taler allerede om juletur for SFO-børnene og julegaver. Vi indleder 

julen på Karlskov Friskole fredag den 30. november Her holder vi klippe-klister-dag; vi pynter skolen op og 

julehygger hele skoledagen. Forældre, bedsteforældre, naboen mv. er velkommen denne dag. Der kommer 

en officiel invitation, når tiden nærmer sig.                                                                                                                  

Og når vi taler jul, så deltager skolen / SFO´en i Julemarked i Farre i november. Vi vil gerne være synlige i de 

små lokale samfund, så vi får vist at vi er her. Kig endelige forbi. 

 

Vi byder velkommen til Lucca på 3. årg. og Micha i børnehaveklassen. 

 

God november til alle    

/Karina 

 



Kalender for november 

1. november:  Åben Skole 

2. november:   Elevrådet afholder Halloween 

6. november:   Skole-hjemsamtaler 

8. november:   Skole-hjemsamtaler 

Uge 45:  Terminsprøver 8.-9. årg. 

Uge 45:   Valg af rejsemål 7. årg. 

10. november:  Hovedrengøring  

14. november:  Jumpmesse 8.-9. årg. (UU-vejledning) 

15. november:  Forældrenes dag 

20. november:  Indskrivning til Børnehaveklassen 

20. november: Skole-hjemsamtaler indskolingen 

20. november:  Bestyrelsesmøde 

25. november:  Skolen deltager i julemarked i Farre 

29. november:  6. årg. får besøg af tandlægen 

30. november:  Klippe-klister-dag 8.15 til 13.15 

 

 

VI har indskrivning til den kommende Børnehaveklassen  

 20. november fra 16.30 til 18.00 

 

Spred gerne budskabet til naboer, venner eller andre, som det 

kunne være relevant for. 

I forældre er vores bedste stemme udadtil 😊 

  



Månedsnyt i indskolingen 

Efter vi havde afsluttet vores Danmarks-emne, havde vi en rigtig sjov emneuge, hvor vi var tilbage i 

middelalderen. Vi lavede våben, skar i fisk og malkede en ko og meget andet. 

Fredag havde vi motionsløb, og vi løb til sammen rigtig mange kilometer, så vi var godt trætte. Heldigvis 

blev det så efterårsferie, så vi kunne hvile ud og samle kræfter til næste periode. 

Efter efterårsferien, er vi gået i gang med et nyt emne, eller rettere så har vi udvidet vores Danmarks-emne 

til at være et emne om de nordiske lande: Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne. Det er også sjovt, 

men lidt sværere at huske byerne, fordi nogen af dem lyder sjovt; men det er spændende med alle de søer 

og bjerge. 

Trolde og Totter. 

 

Månedsnyt på mellemtrinnet 

Oktobers højdepunkt var helt sikkert vores temauge om middelalderen. Der blev lavet mad og 

våben, kæmpet og danset. Jeg er sikker på, at mange af jer har nydt de mange gode billederm, der 

dagligt blev lagt på Facebook. For en syg musiklærer var det nærmest dagens højdepunkt. 

Først på måneden blev mellemtrinnet også færdig med deres romanprojekt om ”Silke”. Men der 

betyder ikke, vi er helt har sluppet hende endnu. 4.-5. klasse arbejder i billedkunst på at lave nogle 

store flotte landskabsmodeller inspireret af netop fra denne roman. Og det går bare godt! Det er 

bestemt ikke sidste gang, vi vil lave et sådan samarbejde med de øvrige fag. 

 

Vores elevråd har snart i flere uger arbejdet hårdt på at Halloween står 

for døren. Jeg ved, at elevrådet i netop dette øjeblik arbejder på at vi igen 

i år bliver skræmt for vid og sans til Halloweenfesten på fredag. Jeg 

glæder mig 😊   

Hele skolen er i denne uge startet på vores morgenlæsningstradition, hvor ALLE elever det første 

kvarter efter morgensang sidder og læser. Det er en utrolig oplevelse ar se en melletrinsårgang, 

der eller sikke har problemer med at gøre opmærksom på sig selv, være fuldstændig musestille og 

dybt koncentreret. Udover at blive imponeret over, hvor dygtigt læsere vi har i mellemtrinnet, 

synes jeg også personligt, at det giver en dejlig (rolig) start på dagen. 

Så er det jo ellers i denne uge skole-hjemsamtalerne afholdes. Vi afprøver, som I ved, en ny 

samtalemodel ”Vækstmodellen”. Ifølge mine kollegaer har den virket efter hensigten: Givet bedre 

og dybere samtaler om elevernes trivsel og deres udfordringer. Jeg skal til mine samtaler torsdag 

eftermiddag og er selv meget spændt. 

 

Mvh  Kim 



Månedsnyt for overbygningen 

Oktober måned startede op med ”projektdag”. Det er en af to dage, vi har som indledende og 

forberedende dage til selve projektugen, der løber af stablen første uge i december. Her skulle der vælges 

overemne, delemne og grupper herunder gruppekontrakt. Gruppekontrakt beder vi altid eleverne om at 

lave som det første, når gruppen er dannet, så de kan lave aftaler om, hvordan arbejdet skal forløbe, og 

man kan få afstemt forventninger til hinanden. Emnet blev til ”Kriminalitet” og der er ud af dette kommet 

mange spændende delemner som ”Amagermanden”, ”Narkotika”, ”U-bådssagen”, ”Hacking” osv. Den 

anden projektdag kommer fredag i terminsprøve-ugen, hvor eleverne skal arbejde mere i dybden med 

problemformulering. 

Emneugen, der handlede om Middelalderen, forløb fint. Der var en god deltagelse fra ”de store”, der nogle 

gange godt kan føle sige udfordrede af at være på hold med ”de små”. Emneuge med motionsløb om 

fredagen betyder også efterårsferie. Den første pause efter sommerferien, hvor man lige kan puste ud og 

ruste sig til efterårets og vinterens mørke timer op mod jul. 

Oktober har også budt på en oplevelse ud af huset. 8. klasse har været til ”Skills” i Vejle. Det er UU 

(Ungdommens Uddannelsesvejledning), der står bag arrangementet. Det drejer sig om at blive introduceret 

for forskellige uddannelsesretninger på en sjov måde, hvor skolerne dyster imod hinanden. Man er inddelt i 

små grupper i sin klasse, og så skal man blandt andet dyste i at kunne give en voksenble på og køre 

”kørestolsræs” på SOSU-skolen. På Campus skal man blandt andet pakke forskellige ting ind på kortest tid. 

Og på SDE skal man finde ud af at få nogle træklodser til at balancere på en vægt. 

Så alt i alt en begivenhedsrig måned, med anderledes dage og aktiviteter.  

 

 

8. årg. til Skills i Vejle / UU-vejledning 

 

 

 

 

 

 

 

        

Linjefaget Outdoor & Sundhed. 

  

 

  



Månedsnyt i SFO  

 

Så kom efteråret, og det kan vi godt mærke i SFO’en.  Børnene  søger noget mere indenfor. Heldigvis har vi 

hallen, som vi bruger meget. Samtidig er det dejligt at se, at børnene er så kreative og gode til at bruge 

deres fantasi. Der bliver bygget med kapla-klodser, der bliver limet ispinde sammen, og der bliver lavet 

Halloweenpynt, så vi kan blive klar til den store Halloweenfest på fredag.                                                          

Her den anden dag fik vi udhulet Græskar, som vi har fået fra Kataras far – tak for det. Her var de gode til at 

samarbejde, selvom det også var lidt svært. Vi fik sorteret kernerne fra, saltet dem og ristede dem. Det var 

et hit. 

Vi arrangere en juletur til Kolding Storecenter for 3., 4. og 5. klasse mandag d. 26/11 – nærmere 

information kommer senere, men sæt lige et x i kalenderen.  

 

                   

 

 

 

Skønne efterårshilsner 

fra os alle på 

Karlskov Friskole 


